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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 034/2018 - DF

A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de 

Cuiabá, EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA, no uso de suas 

atribuições legais, com fundamento no artigo 52 da Lei nº 4.964, de 26 de 

dezembro de 1985 (COJE) e Provimento nº 005/2008/CM;

 Considerando a Portaria nº 033/2018-DF instauradora do Processo 

Administrativo Disciplinar autuado sob o nº 0729199-16.2018.8.11.0001 

(CIA);

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR o servidor LUIZ ALBERTO MACHADO JÚNIOR, Analista 

Judiciário, matrícula 24692 para presidir Processo Administrativo 

Disciplinar autuado sob o nº 0729199-16.2018.8.11.0001 em substituição a 

servidora Laura Denize Carvalho França.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Publique-se.

 Cuiabá, 30 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Decisão

CIA N°:

 0711487-13.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 JOSÉ MENEZES SIQUEIRA

ADVOGADO(A):

 CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA - OAB/MT 21.520/MT

Vistos, etc.

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

MENEZES SIQUEIRA, em beneficio próprio de CLEUZA ALVES DE 

OLIVEIRA, em relação às Guias de nº 95044 e 95048 recolhidas de forma 

indevida.

 INTIME-SE o Requerente para que se manifeste acerca do (andamento de 

n°18) no prazo de 15 (quinze) dias.

 Nada informado no referido prazo, arquivem-se o pedido.

Publique-se. Intime-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

 Cuiabá, 31 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA N°:

0730413-42.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

ADVOGADO(A):

 MICHAEL GOMES CRUZ – OAB/MT 18.237

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxas proposto por MICHAEL 

GOMES CRUZ em benefício próprio, referente a Guia nº 63276 sob o 

fundamento de recolhimento indevido.

 Em razão do (andamento de n° 20) da Central de Arrecadação e 

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

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

seguintes documentos no pedido:

 Procuração Judicial constando poderes específicos outorgados pelo 

interessado para finalidade de “receber e dar quitação”.

 INTIME-SE o Requerente para apresentar os documentos acima 

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

deve ser rigorosamente observada.

Publique-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

 Cuiabá, 31 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0731788-78.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

KELLEN FABRÍCIA PAIM DA SILVA TOCANTINS

ADVOGADO (S):

DR. TÁSSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO (OAB/MT 13.948)

 Vistos, etc.

 Trata-se de um expediente protocolado por KELLEN FABRÍCIA PAIM DA 

SILVA TOCANTINS cujo teor requer a expedição de alvará judicial nos 

autos do Processo nº 19591-32.2006.811.0041 (CÓDIGO 255251).

Considerando que o processo em questão encontra-se arquivado, deve 

primeiramente ocorrer o desarquivamento do feito com posterior remessa 

ao Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de 

Cuiabá/MT para análise do pedido.

Dessa forma, considerando que os pedidos de desarquivamento devem 

ser instruídos com procuração e comprovante de pagamento da taxa de 

desarquivamento, intime-se o causídico para emendar o expediente no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Publique-se.

 Cuiabá, 31 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1281593 Nr: 2294-89.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO AUGUSTINHO WAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILADÉLFO REIS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - OAB:10.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao despacho de fls. 153, A petição de fls. 149, informa 

que já efetuou o pagamento das custas processuais, mas por um 

equivoco no preenchimento dos campos da guia referente á numeração 

houve nova intimação para o recolhimento, motivo pelo qual requer que 

seja sanada a celeuma e considerada cumprida a obrigação. Constatada a 

veracidade das informações, resta desde já autorizada a baixa do 

presente feito.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 895763 Nr: 26918-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANELA DE BARRO LTDA - ME

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

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

OAB:4.384-B/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

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

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

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 
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551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1016414 Nr: 30296-74.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTEIR TEOBALDO SANTANA DE ASSIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSSELLO FRANSOSI - 

OAB:6.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Em cumprimento ao despacho de fls. 97, Certifico que, Na sentença não 

houve deferimento da assistência judiciária gratuita ao autor, mantendo-se 

este inerte quanto a omissão do Juízo. In casu, a parte não é beneficiaria 

da assistência, eis que precluso o pronunciamento em relação ao pedido 

inicial. Assim, deve o requerente proceder ao recolhimento das custas em 

razão do príncipio da causalidade.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1060206 Nr: 51176-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE RODRIGUES BARREIRA, WABER BUTAKKA 

COELHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - 

OAB:5308-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCILENE RODRIGUES BARREIRA, 

Cpf: 79238882134, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

WABER BUTAKKA COELHO, Cpf: 42449227172, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 944,99 (Novecentos e quarenta e quatro reais 

e noventa e nove centavos), no prazo de 05(cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1015736 Nr: 30013-51.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERREIRA MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTESUL SERVIÇOS , CONSTRUÇÕES E 

SANEAMENTO LTDA, FORTESUL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA, 

FORTESUL SERVIÇOS ESPECIAIS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909/MT, JULIANA ZAFINO ISIDODORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIAN FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341 - SP

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FORTESUL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS 

LTDA, CNPJ: 12796829000121 e atualmente em local incerto e não sabido 

FORTESUL SERVIÇOS ESPECIAIS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA., 

CNPJ: 02576238000357. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 2.950,10 (Dois mil e novecentos e cinquenta 

reais e dez centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810540 Nr: 17030-88.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA PEREIRA DE SOUZA, JENIFER SOUZA DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO BRUNO DE OLIVEIRA BARBOSA, 

MARIANA FREITAS GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANA PEREIRA DE SOUZA, Cpf: 

15401686897, Rg: 1019390, brasileiro(a), casado(a), professora e 

atualmente em local incerto e não sabido JENIFER SOUZA DE ALMEIDA, 

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

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,43 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

e tres centavos), no prazo de 05(cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328674 Nr: 1199-73.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. SCHOFFEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

REFEIÇÕES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DISTRIBUIDORA DE TECIDOS E 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): UNIÃO DISTRIBUIDORA DE TECIDOS E 
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ALIMENTOS LTDA. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 516,01 (Quinhentos e dezesseis reais e um 

centavo), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 781018 Nr: 34592-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE DA SILVA CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ PRAIA CLUBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BEATRIZ GAHYVA DE 

AQUINO - OAB:14508/MT, DULCE HELENA GAHYVA - OAB:7.699/MT, 

ESTEFENSON LUIS DE FIGUEIREDO - OAB:10109/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CUIABÁ PRAIA CLUBE. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,51 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e 

cinquenta e um centavos), no prazo de 05(cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 919746 Nr: 43292-41.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EWERSON CAMPOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO BATISTA DE ARAUJO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - CUIABA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CICERO BATISTA DE ARAUJO ME, CNPJ: 

02446367000169. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,51 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e 

cinquenta e um centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 750554 Nr: 2276-78.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AERO VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AERO VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, 

CNPJ: 76493790000580. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 2.708,58 (Dois mil e setecentos e oito reais e 

cinquenta e oito centavos), no prazo de 05(cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726500 Nr: 22310-11.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR JOSÉ DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JASSIO APARECIDO MARTINS 

CARVALHO - OAB:14.520/MT, MARCIO DOS SANTOS - OAB:16870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO STABELINE 

MINHOTO - OAB:26.346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - 

OAB:116.353/SP, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - 

OAB:177342/SP

 Em cumprimento ao despacho de fls. 224, certifico que foi deferido o 

pedido de dilação do prazo solicitado pela parte.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 860078 Nr: 1801-54.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNILARIA E PINTURA D' LUXO, TARCISIO 

SILVA DE MATOS, FUNILARIA E PINTURA JACIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALTAIR ALVES DA SILVA, Cpf: 

20885970187, Rg: 022.78.41.3, Filiação: Arlindo Alves da Silva e Nilza 

Alves da Costa, data de nascimento: 07/07/1949, brasileiro(a), natural de 

Santo Antonio Leverger-MT, divorciado(a), do lar, Telefone 65 9674 2074. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 823,12 (Oitocentos e vinte e tres reais e doze 

centavos), no prazo de 05(cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 
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CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1029846 Nr: 36720-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERREIRA MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS, MAX 

MAGNO FERREIRA MENDES, JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA 

MENDES, IVO SERGIO FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTESUL SERVIÇOS , CONSTRUÇÕES E 

SANEAMENTO LTDA, FORTESUL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA, 

FORTESUL SERVIÇOS ESPECIAIS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, 

ODÍLIO DE FRANÇA FILHO, MARLY DE FRANÇA EUGENIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE CURVO RONDON - 

OAB:11017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FORTESUL SERVIÇOS , CONSTRUÇÕES 

E SANEAMENTO LTDA, CNPJ: 03059584000169, atualmente em local 

incerto e não sabido FORTESUL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 

12796829000121, atualmente em local incerto e não sabido FORTESUL 

SERVIÇOS ESPECIAIS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 

02576238000195, atualmente em local incerto e não sabido ODÍLIO DE 

FRANÇA FILHO, Cpf: 27126820178, brasileiro(a), casado(a), empresario e 

atualmente em local incerto e não sabido MARLY DE FRANÇA EUGENIO, 

Cpf: 12964697191, brasileiro(a), divorciado(a), empresaria. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 2.950,10 (Dois mil e novecentos e cinquenta 

reais e dez centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156314 Nr: 9696-18.2004.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO PORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA P. GARCIA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:OAB/MT 6.069, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - 

OAB:6.667/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANA PAULA P. GARCIA RODRIGUES, 

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

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 754,48 (Setecentos e cinquenta e quatro reais 

e quarenta e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 892601 Nr: 24988-91.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL CATISTE TENORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AURÉLIO PEDROSO ROMEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CATISTE TENÓRIO - 

OAB:16331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS AURÉLIO PEDROSO ROMEIRO, 

Cpf: 58092323100, Rg: 146.1713-7, brasileiro(a), solteiro(a), marceneiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,51 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e 

cinquenta e um centavos), no prazo de 05(cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391882 Nr: 27219-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA PEREIRA FILHO

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

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

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8.767, ERNESTRO BORGES FILHO - OAB:379, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:5.871

 Em cumprimento ao despacho de fls. 255, certifico que foi indeferido o 

pedido de inversão das custas processuais.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5788 Nr: 6652-64.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINFORPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LINFORPEL COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 37506482000166. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 
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incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 125,50 (Cento e vinte e cinco reais e cinquenta 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67594 Nr: 9568-03.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALÍCIO CONSTANTINO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NATALÍCIO CONSTANTINO DA SILVA 

FILHO, Cpf: 13950843353, Rg: 93.010.007.296, brasileiro(a), casado(a), 

representante de vendas. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 187,14 (Cento e oitenta e sete reais e quatorze 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 890643 Nr: 23650-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLINDO FERREIRA DA SILVA, MARIA DOMINGAS 

FERREI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARIA GREFFE DE MELO 

SANTANA - OAB:12158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA, Cpf: 

04649273153, Rg: 83870, brasileiro(a), casado(a), estudante. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 535,42 (Quinhentos e trinta e cinco reais e 

quarenta e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385200 Nr: 20848-87.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOYANNE ALMEIDA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO GONÇALVES, ELIDIA PENHA 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO ANDRÉ LASCH - 

OAB:4.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO GONÇALVES - 

OAB:2.711-A/MT, ELIDIA PENHA GONÇALVES - OAB:2886-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIDIA PENHA GONÇALVES, Rg: 

2886-A, brasileiro(a), casado(a), advogada. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 383,93 (Trezentos e oitenta e tres reais e 

noventa e tres centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778488 Nr: 31892-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA PICO DO AMOR LTDA, RENÉ VERGILIO 

VENDRAMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DE SOUZA

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

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MADEIREIRA PICO DO AMOR LTDA, 

CNPJ: 03232030000111 e atualmente em local incerto e não sabido RENÉ 

VERGILIO VENDRAMIN, Cpf: 01175661953, Rg: 380.056-6, Filiação: 

Alberto Vendramin e Emila Franceschini Vendramin, data de nascimento: 

31/07/1941, brasileiro(a), divorciado(a), engenheiro civil. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 547,67 (Quinhentos e quarenta e sete reais e 

sessenta e sete centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059554 Nr: 50799-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANDREIA MORAIS DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746231 Nr: 43435-35.2011.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICHARD HELSBURY MASON, EDILSON LIMA 

FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALDIR JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE LINS FAGUNDES - 

OAB:14.970/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ VALDIR JORGE, Cpf: 

13779621134, Rg: 042.463, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), 

empresário/comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 15.413,57 (Quinze mil e quatrocentos e treze 

reais e cinquenta e sete centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados 

da expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810940 Nr: 17433-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAROLINE BATISTA SUQUERE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEISON MENEZES GUIMARÃES 

- OAB:OAB/MT 7960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ITAU SEGUROS S/A, CNPJ: 

61557039000107. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,40 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e 

quarenta centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326371 Nr: 26025-03.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMERSON LOFFI FUJII

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12.642/MT, 

SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HEMERSON LOFFI FUJII, Cpf: 

69429049100, Rg: 11749040, Filiação: Santana Queiroz Fujii e Anita Loffi, 

data de nascimento: 18/11/1981, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), autonomo, Telefone 3025.5271. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 477,64 (Quatrocentos e setenta e sete reais e 

sessenta e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1152862 Nr: 33048-82.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO LUIZ DE OLIVEIRA(FRUTAL LANCHES)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GERALDO LUIZ DE OLIVEIRA(FRUTAL 

LANCHES), Cpf: 00155763105, solteiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 906532 Nr: 34602-23.2014.811.0041
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 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBETO MATERIAIS PARA 

CONTRUÇÃO, MERCADO MANAR COUTO & COUTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE ALMEIDA 

ANDRADE - OAB:14109/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CONSTRUBETO MATERIAIS PARA 

CONTRUÇÃO e atualmente em local incerto e não sabido MERCADO 

MANAR COUTO & COUTO LTDA, CNPJ: 11620202000152. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,51 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e 

cinquenta e um centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 872403 Nr: 11351-73.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO LUIZ MONTEIRO DE BRITO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRADESCO SEGUROS S.A, CNPJ: 

33055146003109. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 547,67 (Quinhentos e quarenta e sete reais e 

sessenta e sete centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 872838 Nr: 11676-48.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO MORADA DA SERRA I, MARIA DA GRAÇA 

OLIVEIRA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZI DE PAULA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EUZI DE PAULA SANTIAGO, Cpf: 

78216079168, Rg: 14706130, Filiação: Daniel de Paula Santiago e Laura de 

Paula Santiago, data de nascimento: 26/08/1976, brasileiro(a), natural de 

Jauru-MT, solteiro(a), Telefone 9952-5197. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 507,14 (Quinhentos e sete reais e quatorze 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407343 Nr: 39186-12.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUARACI PRATES GARCIA

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

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

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Em cumprimento ao despacho de fls. 499, Verificam-se corretas as 

informações trazidas pela parte. Ademais, conforme comprovante 

acostado ás fls. 484, houve o efetivo cumprimento da sentença mediante 

o pagamento no valor de R$ 11.513,70 (onze mil quinhentos e setenta 

reais e setenta centavos). Por conseguinte,é justo que a condenação das 

custas processuais seja feita sobre o valor efetivamente auferido com a 

demanda, isto é, cobram-se as custas processuais baseadas no valor da 

condenação da sentença.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191267 Nr: 2997-74.2005.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PENDRAGON HORTELARIA 

EMPREENDOMENTO E PAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PENDRAGON HORTELARIA 

EMPREENDOMENTO E PAR, CNPJ: 0376229700011. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 476,02 (Quatrocentos e setenta e seis reais e 

dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202838 Nr: 12805-06.2005.811.0041

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

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRAJARA VIEIRA BELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): UBIRAJARA VIEIRA BELLO, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 474,44 (Quatrocentos e setenta e quatro reais 

e quarenta e quatro centavos), no prazo de 05(cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48802 Nr: 11620-40.1999.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON P. S. DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDMILSON P. S. DA SILVA. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 135,89 (Cento e trinta e cinco reais e oitenta e 

nove centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825958 Nr: 31921-17.2013.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAODICEIA SILVA DINIZ RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAODICEIA SILVA DINIZ RAMOS, Cpf: 

68921934120, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 504,46 (Quinhentos e quatro reais e quarenta e 

seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798484 Nr: 4873-83.2013.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEC INFO COMERCIO DE COMPUTADORES 

LTDA, LEANDRO OLIVEIRA DE LIMA, MERCEDES DE LIMA MAGALHÃES, 

JOÃO BOSCO DE ARAUJO, EDISON RODRIGUES MAGALHÃES JÚNIOR, 

LEANDRO COSTA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16.646, MERCEDES DE LIMA 

MAGALHÃES - OAB:13367 OAB/MT

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

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

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

837,34 (oitocentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos), a que 

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

separada, sendo R$418,67(quatrocentos e dezoito reais e sessenta e 

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

418,67(quatrocentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195938 Nr: 6524-34.2005.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DO ROSÁRIO ALVES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:PROCUR. MUNIC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO DO ROSÁRIO ALVES DE 

ARRUDA, brasileiro(a), casado(a), cpf nº 691.451-91, do comércio. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 477,09 (Quatrocentos e setenta e sete reais e 

nove centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946567 Nr: 58363-83.2014.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FELIPE COSTA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 
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CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIS FELIPE COSTA CARNEIRO, Cpf: 

03131101156, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 505,12 (Quinhentos e cinco reais e doze 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias , contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 841953 Nr: 46090-09.2013.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DA SILVA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ DA SILVA RONDON, Cpf: 

27503984104, Rg: 03257959, Filiação: Jorge da Silva Rondon e Luzia 

Gertrudes Rondon, data de nascimento: 18/12/1961, brasileiro(a), 

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

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 514,57 (Quinhentos e quatorze reais e 

cinquenta e sete centavos), no prazo de 05(cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165605 Nr: 15513-63.2004.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANELISE WINCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANELISE WINCK, Cpf: 59119160020, Rg: 

32451693094537, Filiação: Nilla Wick e Egar Wick, data de nascimento: 

15/06/1969, brasileiro(a), natural de Três de Maio-RS, solteiro(a), biologa. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 473,66 (Quatrocentos e setenta e tres reais e 

sessenta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443365 Nr: 20106-15.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE SOUZA DE SALES SILVA, Filiação: 

Maria de Sales, data de nascimento: 19/03/1987, brasileiro(a), natural de 

Lago da Pedra-MA, solteiro(a), seguro desemprego, Telefone 8421-8500. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 543,56 (Quinhentos e quarenta e tres reais e 

cinquenta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427110 Nr: 2411-48.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDO FERNANDES CARDOSO, 

Cpf: 34646698153, Rg: 0332630-6, Filiação: João Batista Cardoso e 

Josefina Moraes Cardoso, data de nascimento: 15/12/1961, natural de 

Santa Cruz do Rio Pardo-SP, solteiro(a), aposentado. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 543,56 (Quinhentos e quarenta e tres reais e 

cinquenta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122709 Nr: 11613-30.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILIO MARTINELLI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5768

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

devidamente INTIMADA à parte réu, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 551,19 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67574 Nr: 2135-03.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO RENATO KUNRATH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM BALTAZAR GARAY 

DA SILVA - OAB:3535 B

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

devidamente INTIMADA à parte réu, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

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

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

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e ao Cartório não 

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

cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

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

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

guias de custas, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

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

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

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

sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859039 Nr: 940-68.2014.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CD OESTE ELETRO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, PRISCILA DAUDT RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 14.667, RENATA LUCIANA MORAES - OAB:OANB/MT 

13096-B

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

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

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

1.068,40 (um mil e sessenta e oito reais e quarenta centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$534,20(quinhentos e trinta e quatro reais e vinte 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 534,20(quinhentos e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790439 Nr: 44487-32.2012.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA CUMMINS SÃO PAULO LTDA, 

CUMMINS BRASIL LTDA, RICARDO CHUAHI, LUIZ TADASHI YAMASHITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIGIA FERREIRA DE FARIA - 

OAB:271.414 OAB/SP, MARCOS DE CARVALHO - OAB:147.268 

OAB/SP, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT, MIKAEL 

CAVALCANTE - OAB:9.247 OAB/MT, NATHALIA GOMES DE OLIVEIRA 

- OAB:207.803-E - SP, PATRÍCIA ILIZABETH WOODHEAD - OAB:309.128 

OAB/SP

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

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

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

9.648,45 (nove mil e seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$4.998,56(quatro mil e novecentos 

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

guia de custas e R$ 4.649,89(quatro mil e seiscentos e quarenta e nove 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 930044 Nr: 49330-69.2014.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA, 

ROBERTO ALVES MOURA, RAIMUNDA ALVES DE SOUZA, MARIA DAS 

NEVES ARAUJO DOS REIS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGUIS UMBERTO CORREIA - 

OAB:1214/RO

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

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

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

8.338,05 (oito mil e trezentos e trinta e oito reais e cinco centavos), a que 

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

separada, sendo R$4.343,36(quatro mil e trezentos e quarenta e três reais 

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

3.994,69(três mil e novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191572 Nr: 2566-40.2005.811.0041
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO JOVENTINO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ESTEVES DE LIMA - 

PROC. FISCAL - OAB:7692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LELIO COELHO - 

OAB:2070-A/MT, MARCELO COELHO - OAB:5950-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 858899 Nr: 807-26.2014.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:16240

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 981819 Nr: 14937-84.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDETE JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1167710 Nr: 39115-63.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINO PAULO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, ANA FLAVIA LEITE SAMPAIO - 

OAB:20184/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

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

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

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

581,03 (quinhentos e oitenta e um reais e três centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 167,60(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1145357 Nr: 29791-49.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVAL JACINTO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB/MT 8.184-A - OAB:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1142759 Nr: 28586-82.2016.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PAULO ROBSON PINHEIRO DOS SANTOS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1173474 Nr: 41496-44.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BISMARCK MATOS BRAGANÇA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20957/O

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 889812 Nr: 23096-50.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, FIRMINO GOMES BARCELOS, ANTONIO CARLOS 

BARCELOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MARLIN - OAB:OAB/MT 13.571-B, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:OAB/MT 3.770

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 348666 Nr: 18915-16.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE VAGNER MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO 

DELAMÔNICA CORREA - OAB:10744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Stephany Mary Ferreira 

Regis da Silva - OAB:53612 OAB/PR

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

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

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

processuais no importe de R$ 10.613,80 (dez mil e seiscentos e treze 

reais e oitenta centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença., 

sendo que para a parte requerente o valor de R$ 2.725,46 (dois mil e 

setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 2.565,88 (dois mil e quinhentos e 

sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), para fins da guia de 

taxa. E para a parte requerida o valor de R$ 2.725,46 (dois mil e 

setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 2.565,88 (dois mil e quinhentos e 

sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), para fins da guia de taxa 

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

nove reais e cinquenta centavos) sendo que para a parte requerente o 

valor de R$ 14,75 (quatorze reais e setenta e cinco centavos) e para a 

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

centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano 

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

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

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946531 Nr: 58336-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO MARTINS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE CAVALCANTE MOTA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:SÃO JOSE RIO CL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 927405 Nr: 47895-60.2014.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: JACKSON FERNANDES DE OLIVEIRA

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

SEGURO S/A

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

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 911342 Nr: 37736-58.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL PEREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU VIDA PREVIDENCIA S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT, NELMARA FABIOLA MORAIS DA SILVA - 

OAB:14.869/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1141746 Nr: 28188-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO CARLOS DE PINHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1142817 Nr: 28610-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GUILHERME DE MATOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

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

SILVA - OAB:8.184

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1123075 Nr: 20072-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON RAMOS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

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

SILVA - OAB:8.814-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852056 Nr: 54921-46.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEROULD BOLIVARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1131116 Nr: 23443-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE DE LIMA DOS SANTOS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:14.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 807257 Nr: 13729-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAISA FABIANE NUNES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327, RAFAEL SGARZERLA DURAND - OAB:12.208-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 903025 Nr: 32109-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDECK DUARTE JÚNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI BUENO FERRAZ - 

OAB:9256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222262 Nr: 30285-94.2005.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASSIO RODRIGUES CATENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR XAVIER ARMÊNIO PEREIRA 

- OAB:38607-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, JULIO CESAR DE CARVALHO JÚNIOR - OAB:10.032/MT, 

MANOEL A DAMA FILHO - OAB:4482

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

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

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

789,36 (setecentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos), a que 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$375,93(trezentos 

e setenta e cinco reais e noventa e três centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1064214 Nr: 52827-57.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAUIR PAULINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

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

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

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

2.647,13 (dois mil e seiscentos e quarenta e sete reais e treze centavos), 

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

forma separada, sendo R$1.323,56(um mil e trezentos e vinte e três reais 

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

1.323,56(um mil e trezentos e vinte e três reais e cinquenta e seis 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 888394 Nr: 22156-85.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Ferreira da Silva - 

OAB:OAB/MT 14.264, Marlon de Latorraca Barbosa - OAB:OAB/MT 

4.978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE FERREIRA AQUINO 

PEREIRA LOPES - OAB:2701/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 965828 Nr: 7330-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO CORREA COSTA, EDINEIA FÁTIMA 

SILVA COSTA, CONCEIÇÃO CORRÊA COSTA ITACARAMBY, ROLFF 

PRAYLL OLIVEIRA IRACARAMBY, HELIMAR CORREA DA COSTA 

MARQUES, CREONIL DA COSTA MARQUES, HÉLIO CARLOS CORRÊA 

COSTA, SEBASTIÃO CARLOS CORREA DA COSTA, ALBERTO JORGE 

CORREA COSTA, REJANE SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HELIO ARAUJO COSTA, ESPOLIO 

DE MARIA JOSE CORREA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE COSTA ITACARAMBY - 

OAB:8755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a solicitação de parcelamento de custas processuais, 

informo que o pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no 

sistema de arrecadação do TJMT, podendo as partes acessarem 

diretamente no s i te  do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS 

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

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

parcelamento ou desconto cadastrado para esse processo deseja emitir 

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

poderá efetuar o devido pagamento.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1135073 Nr: 25116-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSON FREITAS DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CAANO. - OAB:8.506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1078608 Nr: 614-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO DE SOUZA ROSA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838020 Nr: 42743-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PROTETORA SILVA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULARES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT, NADIR BLEMER CARVALHO - OAB:11595/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:34847-A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:OAB/SP 

119.859
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 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1117751 Nr: 17805-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIS AIRES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISVALDO MENDES RAMOS - 

OAB:19.438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

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

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

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

559,49 (quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 146,06(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 934275 Nr: 51581-60.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA RIBEIRO DE FARIA ZANUZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743884 Nr: 40885-67.2011.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA LOJAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO LEMOS DOS 

SANTOS - OAB:3098/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722752 Nr: 18309-80.2011.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA PEREIRA CAMACHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - 

UNIC - OAB:3.574/MT, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 8.578

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1131088 Nr: 23432-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 
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DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 862460 Nr: 3617-71.2014.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D' ALUMINIO IND. COM. ALUMINIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347681 Nr: 17980-73.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A

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

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, GLAUCO GÓES GUITTI - OAB:10.320-B/MT, 

RENATA ALMEIDA DE SOUZA - OAB:9.246, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749307 Nr: 1379-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERACILDA DUTRA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP - FUNDAÇAO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/MT, MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO PINHEIRO 

GONSALVES - OAB:17.151/DF

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

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

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

607,72 (seiscentos e sete reais e setenta e dois centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 194,29(cento e 

noventa e quatro reais e vinte e nove centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1096189 Nr: 8919-13.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON FONSECA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB/MT 8.184-A - OAB:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384348 Nr: 40952-03.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMAR ABILIO BOTTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ARANTES FERREIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - 

OAB:3.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO FERREIRA NETO - 

OAB:8153 MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

690,19 (seiscentos e noventa reais e dezenove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e noventa e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$276,76(duzentos 

e setenta e seis reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de 

taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 

(vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em 

nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta 

corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para 
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emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408620 Nr: 516-65.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIRA CRISTINA SILVERIO CAZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

774,13 (setecentos e setenta e quatro reais e treze centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e noventa e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$360,70(trezentos 

e sessenta reais e setenta centavos centavos), para fins da guia de taxa 

e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e 

nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de 

Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente 

nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710444 Nr: 3400-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA QUINTINA SOARES DE OLIVEIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14250- A, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

686,32 (seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e noventa e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$272,89(duzentos 

e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos), para fins da guia de 

taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 

(vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em 

nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta 

corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para 

emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804583 Nr: 11047-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE MANOEL DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1115880 Nr: 16965-88.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO JACINTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1118799 Nr: 18253-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO MARCELINO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - OAB:12058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 
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551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76(cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304330 Nr: 2073-50.2011.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Explicações (art. 221 do CPM)->MATÉRIA CRIMINAL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SAMIRA BRITO FEGURI, RAFIK SAMIR FEGURI, CHAFIC 

SAMIR FEGURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYANA PEREIRA SOARES - 

OAB:17092, RONALDO COELHO DAMIN - OAB:10781, SAMIRA BRITO 

FEGURI - OAB:11680/MT, Thomaz Henrique Rodrigues de Carvalho - 

OAB:14808-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte querelantes, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

388,60 (trezentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$268,14 (duzentos e sessenta e oito reais e quatorze 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$90,96(noventa reais e 

noventa e seis centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não 

oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e 

cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 

5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1138848 Nr: 26965-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTOS & LARA LTDA - ME, JEAN ROBSON DOS 

SANTOS, ALINE BARINI NÉSPOLI, DARIUS CANAVARROS PALMA, 

MILENA TAVEIRA LARA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINI NÉSPOLI - 

OAB:9.229/MT, CAMILA ANDRETTY - OAB:17634/MT, DARIUS 

CANAVARROS PALMA - OAB:OAB/MT 7178-B, ELAY CAVALCANTE 

DE MIRANDA VASS - OAB:13349, MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:11.242/MT, MICHELLE SANTOS MACHADO - OAB:13.023/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 0 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CREDORES/INTERESSADOS. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder à intimação dos credores e interessados acerca do 

recebimento do plano de recuperação judicial da empresa SANTOS & 

LARA LTDA - ME, bem assim conferir publicidade à relação nominal de 

credores apresentada pela administradora judicial. RELAÇÃO DE 

CREDORES: CLASSE TRABALHISTA: EDIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS, 

trabalhista, R$ 1.272,60; ANA CLAUDIA TAVEIRA LARA, trabalhista, R$ 

2.218,84; WANBERTO GOMES DOS SANTOS, trabalhista, R$ 1.176,04; 

ILSON FABIO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, trabalhista, R$ 983,37; 

WALMERES CESAR DE ARRUDA, trabalhista, R$1.507,92; VANESSA 

TELES DE AMORIM SILVA, trabalhista, R$ 1.400,56; HELTON ROBERTO 

SOUZA DA SILVA, trabalhista, R$ 1.569,14; MARIA ENEDINA SILVA, 

trabalhista, R$ 1.182,04; NEIDE MOREIRA DE CASTILHO, trabalhista, R$ 

983,37; GUILHERME DO NASCIMENTO RAMOS E SILVA, trabalhista, R$ 

983,37; LEANDRO DE SOUZA ARAUJO, trabalhista, R$ 1.102,01; 

FABIANO SILVA DE PAULA, trabalhista, R$ 1.525,87; FABRICIO FILIPE 

ALVES DE ALMEIDA, trabalhista, R$ 2.059,92; MONICA GRAZIELA RAMOS 

PEREIRA, trabalhista, R$ 1.835,91; SILVIO DA SILVA RODRIGUES, 

trabalhista, R$ 2.771,35; ANA PAULA MEIRA NASCIMENTO, trabalhista, R$ 

1.140,75. CLASSE ME/EPP: ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME, ME/EPP, 

R$ 20.150,00. CLASSE QUIROGRAFÁRIA: KMA FABRIC E COM DE AP DE 

REFRIG LTDA, Quirografário, R$ 599.629,80; PANASONIC DO BRASIL 

LTDA, Quirografário, R$ 742.261,41; BANCO SANTANDER, Quirografário, 

R$ 72.954,66; BANCO DO BRASIL, Quirografário, R$ 494.201,45; BANCO 

BRADESCO, Quirografário, R$ 47.638,71; BANCO BRADESCO, 

Quirografário, R$ 362.303,34; BANCO DO BRASIL, Quirografário, R$ 

49.378,10; BANCO DO BRASIL, Quirografário, R$ 55.041,93; BANCO DO 

BRASIL, Quirografário, R$ 153.992,06; BANCO DO BRASIL, Quirografário, 

R$ 54.000,09; PETRUS COMERCIO DE COMB LTDA, Quirografário, R$ 

180.998,72; PANTANAL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, 

Quirografário, R$ 497.000,00; MARIUZA MACAUBA DA COSTA 

CAPARICA, Quirografário, R$ 12.413,42; PANTANAL VIGILANCIA E SEG. 

LTDA, Quirografário, R$ 601.200,00; ALYSON CLEYTON, Quirografário, 

R$ 73.500,00; SHIRLEI GONÇALVES FELIX, Quirografário, R$ 62.610,00; 

INOVA IND. DE ESQUADRIAS ALUMINIO LTDA, Quirografário, R$ 

65.000,00; MULTI SHOP, Quirografário, R$ 50.000,00; DOUGLAS CASTRO, 

Quirografário, R$ 850.000,00. TOTAL R$ 5.067.986,75.

Despacho/Decisão: (...) 1) Considerando que o plano de recuperação 

judicial já foi recebido pela decisão de fl. 321 (item “2”), deverá o Sr. 

GESTOR JUDICIÁRIO expedir um único EDITAL, que deverá conter o aviso 

de recebimento do plano de recuperação judicial (art. 53, parágrafo único), 

e a relação de credores da Administradora Judicial encartada às fls. 

772/773 (vol. 04) (art. 7º, §2º), atendendo assim ao princípio da economia 

processual e consequentemente onerando menos a devedora. 1.1) 

Consigne-se no referido edital que os credores têm o prazo de 30 (trinta) 

dias corridos para manifestarem eventual OBJEÇÃO AO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL (art. 55, parágrafo único), contados da 

publicação do Edital; bem como que o Comitê, qualquer credor, o devedor 

ou seus sócios ou o Ministério Público, apresentem IMPUGNAÇÃO contra a 

relação de credores do Administrador Judicial, no prazo de 10 (dez) dias 

corridos, nos termos do art. 8º, da Lei 11.101/05. (...)

Advertência: Os documentos que lastrearam a elaboração da lista de 

credores encontram-se à disposição de qualquer credor ou interessado 

junto à administradora judicial nomeada por este juízo, Dra. Aline Barini 

Néspoli, OAB/MT 9.229, com endereço profissional na Av. Historiador 

Rubens de Mendonça, nº 2.000, Ed. Centro Empresarial Cuiabá, sala 707, 

Bairro Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, Cuiabá/MT, telefones (65) 

3359-2316 e (65) 99983-3166, e-mail aline.admjud@gmail.com ou 

alinebarini@abn.adm.br, site www.abn.adm.br. Os credores, o Comitê, as 

devedoras ou seus sócios e o Ministério Público terão o prazo de 10 (dez) 

dias para apresentar diretamente ao juízo suas impugnações quanto aos 

créditos supramencionados (art. 8º, caput, da lei 11.101/05). Qualquer 

credor poderá manifestar ao juiz, no prazo de 30 (trinta) dias, objeção ao 

plano de recuperação judicial apresentado pelas devedoras (art. 55, 

caput, da lei 11.101/05).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANILO OLIVEIRA 

CARILLI, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

Cesar Adriane Leôncio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira
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 Cod. Proc.: 73093 Nr: 6409-18.2002.811.0041

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILSO DE ROSSI, RENATO CESAR VIANNA GOMES, 

TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A - 

BICBANCO, OLVEPAR INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2809, 

JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2809/MT, KLEBER BISSOLATTI - 

OAB:211.495/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, HUMBERTO AIDAMUS 

DE LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT

 Visto.

Cuida-se de AÇÃO DE SEQUESTRO INCIDENTAL ajuizada pelo então 

comissário, VANILSO DI ROSSI, para requerer o afastamento da penhora 

sobre os rendimentos do contrato de arrendamento das unidades 

armazenadoras e unidade fabril localizadas no Estado de Mato Grosso.

Como se vê às fls. 260/261, o magistrado titular a época julgou extinto o 

processo sem resolução do mérito, em razão da perda do objeto, tendo a 

sentença transitado em julgado em 24/05/2013 (certidão de fl. 264).

Assim, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1008627 Nr: 26988-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO EGLAIR POSSAMAI, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTE, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA, MASSA FALIDA COTTON 

KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, ROMULO MARTINS NAGIB - OAB:OAB/DF 19.015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - 

OAB:12246

 Visto.

O embargante de terceiro opôs às fls. 249/255, novos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO em face da decisão proferida às fls. 246/248, na qual, este 

Juízo, de ofício, corrigiu o valor da causa, determinando, em 

consequência, a complementação do valor das custas processuais.

Como se infere à fl. 255, o embargante requer o acolhimento dos 

embargos “com efeitos modificativos, a fim de que seja mantido o valor da 

causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Assim, considerando que os embargos de declaração opostos às fls. 

246/248, visam obter efeitos infringentes, intimem-se a massa falida e o 

administrador judicial para manifestação, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias úteis.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1284926 Nr: 3243-16.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR AS INDUSTRIA E COMERCIO MASSA FALIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230/MT, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6065/MT, BRUNO 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 

15.425, EDSON CRIVELATTI - OAB:8887, EDSON TELES DE FIGUEIREDO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 8896, EDUARDO VIEIRA BARROS - OAB:7680, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, JOCLER JEFERSON 

PROCOPIO - OAB:19386, LEANDRO A. FELMANN - OAB:35.415, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, NASSER RAJAB - 

OAB:111536/SP, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B, PAULO 

FERNANDES SCHNEIDER - OAB:8.117, PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12007, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT, 

VALMIR ANTONIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE NICOLA 

BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP, MONIQUE HELEN ANTONACCI - 

OAB:316885

 Visto.

Trata-se de INCIDENTE aos autos principais da falência de OLVEPAR S/A 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO (código 80525), para análise das contas 

apresentadas pela Síndica TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI.

Pois bem, nos termos do que dispõe § 2º, do artigo 69, do Decreto-Lei n.º 

7.661/45, determino que o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO publique EDITAL 

contendo aviso à falida e interessados de que as contas se encontram em 

cartório para análise e eventual impugnação, com prazo de 10 (dez) dias 

úteis (Decreto-Lei n.º 7661/45 – artigo 69, § 2º).

Havendo impugnação, renove-se vista ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1286244 Nr: 3644-15.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUTICHIO ALEX BOM DESPACHADO E SILVA NETO, 

AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 

BIPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, BIMETAL INDÚSTRIA 

METALURGICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565, DEISE MILENE LAMIN - OAB:, DONIZÉTI LAMIM - 

OAB:4449-B, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:10.055 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Visto.

EUTICHIO ALEX BOM DESPACHO E SILVA NETO ingressou com o pedido 

inicial, objetivando habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial 

de MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (CÓDIGO 1049831), com 

sua consequente inclusão do valor de R$ 27.529,04, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários 

(fls. 09/57).

A recuperanda e o Administrador Judicial manifestam favorável ao pleito 

do autor (fls. 62/65 e 68/69).

Parecer do Ministério Público (fl. 69).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 27.529,04, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000364-56.2017.5.23.0051.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

EUTICHIO ALEX BOM DESPACHO E SILVA NETO, no quadro de credores 

da recuperanda, no valor de R$ 27.529,04, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1216966 Nr: 10531-49.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SILVA DOS SANTOS, AJ1 Administração Judicial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHASHA MARIA BRAGA 

ARTEAGA SANTIAGO - OAB:4965, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9.764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394
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 Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

JOÃO SILVA DOS SANTOS, no quadro de credores da falida, para no 

valor de R$ 57.105,05, classificado como trabalhista.Ciência ao Ministério 

Público.Isento de custas e honorários advocatícios.Após, cumprida, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1234311 Nr: 16312-52.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTO BANDEIRA GOULART, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, Rafael Cisneiro Rodrigues - 

OAB:19032/MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1315640 Nr: 12109-13.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE 

CUIABA, WILBER NORIO OHARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO 

CRISTOVÃO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:8.566MT, WILBER NORIO OHARA - OAB:8.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1058114 Nr: 50120-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. FERREIRA DE SOUZA & CIA LTDA EPP, A. FERREIRA 

DE SOUZA EPP, DARIUS CANAVARROS PALMA, E. F. LOPES DEL NERY 

ME, ELIANDRO F. LOPES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, HORBACH 

COMPANHIA LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, TELEFONICA BRASIL S/A, 

AÇO PRONTO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, IKEDA EMPRESARIAL LTDA, 

GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIUS CANAVARROS PALMA - 

OAB:OAB/MT 7178B, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, MARCO 

AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVES VIEIRA - 

OAB:147382/SP, ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - OAB:12.560 / MT, DIOGO 

SAIA TAPIAS - OAB:313.863/SP, EDSON JOSE CAALBOR ALVES - 

OAB:86705/SP, EDUARDO SILVA GATTI - OAB:234531, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, HERIBELTON ALVES - 

OAB:109308/SP, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, 

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, 

MYRIAN LUZ - OAB:279.762-SP, OMAR MOHAMAD SALEH - 

OAB:266486/SP, PABLO DOTTO - OAB:147434, SEVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14.258-A

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de publicação da 

decisão proferido dia 10/08/2018, colaciono-o para tal fim: " (...)8.2) O 

cumprimento das obrigações estabelecidas no plano dar-se-á diretamente 

aos credores, não se permitindo qualquer depósito em Juízo. 8.3) Em 

virtude do controle de legalidade, retifico a premissa referente à 

AUTOMÁTICA EXTINÇÃO DE AÇÕES, de modo que com a aprovação do 

plano sejam extintas apenas contra as recuperandas, não atingindo os 

direitos creditícios que os credores possuam em face dos coobrigados, 

fiadores e obrigados de regresso, bem como torno ineficaz a previsão 

para supressão de todas as garantias, sem consignar a necessidade do 

consentimento do seu titular. 8.4) Declaro NULA também a determinação 

de NOVA ASSEMBLEIA no caso de DESCUMPRIMENTO DO PLANO (art. 

61, §1º DA LEI 11.101/05) – estabelecida à fl. 520, sendo possível, 

apenas, eventual pleito de modificação do plano, que haverá de ser 

submetido ao crivo da assembleia de credores, antes do encerramento 

por sentença do processo recuperacional. 8.5) Em virtude do disposto no 

art. 59, da Lei 11.101/05, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado 

pelas recuperandas às fls. 961, para o fim de determinar a expedição de 

ofícios aos órgãos competentes para que providenciem a baixa dos 

apontamentos e protestos existentes em nome da recuperanda, por 

débitos alcançados pelo plano de recuperação judicial, visto que novados, 

com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a 

condição resolutiva de que a devedora deverá cumprir todas as 

obrigações previstas no acordo de recuperação. 8.6) COMUNIQUE-SE a 

Junta Comercial e aos doutos juízes cíveis da justiça comum Estadual, de 

Juizados Especiais, Federais e Trabalhistas. 8.7) NOTIFIQUEM-SE os 

representantes da União, do Estado e do Município. 8.8) Cientifique-se o 

Ministério Público do teor desta decisão. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1138848 Nr: 26965-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTOS & LARA LTDA - ME, JEAN ROBSON DOS 

SANTOS, ALINE BARINI NÉSPOLI, DARIUS CANAVARROS PALMA, 

MILENA TAVEIRA LARA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINI NÉSPOLI - 

OAB:9.229/MT, CAMILA ANDRETTY - OAB:17634/MT, DARIUS 

CANAVARROS PALMA - OAB:OAB/MT 7178-B, ELAY CAVALCANTE 

DE MIRANDA VASS - OAB:13349, MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:11.242/MT, MICHELLE SANTOS MACHADO - OAB:13.023/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para que providencie a 

publicação, na IOMAT e jornal de grande circulação, do edital a que aludem 

os arts. 7º, § 2º, e 55, caput, ambos da lei 11.101/05, no prazo de 05 dias, 

com comprovação nos autos. Consigno que o referido instrumento 

convocatório encontra-se colacionado ao feito, além de ter sido 

e n c a m i n h a d o  v i a  e - m a i l  a o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o 

victor.lopes@zapazdejure.com.br.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1259635 Nr: 24287-28.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FERNANDES DE LIMA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CERÂNTOLA - 

OAB:12.738/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1304095 Nr: 9440-84.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÔNICA SANTOS LIMA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793185 Nr: 47275-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOMERO MOREIRA JÚNIOR, MARCOS JOSE MARTINS 

FERNANDES, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE FITPEL COMÉRCIO & 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RICARDO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7.438/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:OAB/MT 9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA ALMEIDA DE SOUZA 

- OAB:9.246/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIANA DE PAULA MOTTA, Telefone ( ) - 

e atualmente em local incerto e não sabido TEREZA CRISTINA COSTA 

GOMES, Telefone ( ) -. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação das sócias da falida, Sra. Eliana de Paula 

Motta e Tereza Cristina Gomes, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentem contestação

Despacho/Decisão: Visto.Ante a manifestação retro, determino a intimação 

da parte autora para que, no prazo de 10 dias úteis, junte aos autos a 

sentença trabalhista e a certidão de crédito trabalhista atualizada até a 

data da decretação da falência (27/07/2011), que demonstre seu crédito 

líquido de forma individualizada.Com a juntada dos documentos, intimem-se 

as falidas nos moldes requerido à fl. 37, e, após, renove-se vista ao 

administrador judicial.Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LARISSA FABIANE DE 

BULHÕES KIVEL, digitei.

Cuiabá, 15 de outubro de 2018

Cesar Adriane Leôncio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 1058114 Nr: 50120-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. FERREIRA DE SOUZA & CIA LTDA EPP, A. FERREIRA 

DE SOUZA EPP, DARIUS CANAVARROS PALMA, E. F. LOPES DEL NERY 

ME, ELIANDRO F. LOPES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, HORBACH 

COMPANHIA LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, TELEFONICA BRASIL S/A, 

AÇO PRONTO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, IKEDA EMPRESARIAL LTDA, 

GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIUS CANAVARROS PALMA - 

OAB:OAB/MT 7178B, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, MARCO 

AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVES VIEIRA - 

OAB:147382/SP, ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - OAB:12.560 / MT, DIOGO 

SAIA TAPIAS - OAB:313.863/SP, EDSON JOSE CAALBOR ALVES - 

OAB:86705/SP, EDUARDO SILVA GATTI - OAB:234531, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, HERIBELTON ALVES - 

OAB:109308/SP, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, 

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, 

MYRIAN LUZ - OAB:279.762-SP, OMAR MOHAMAD SALEH - 

OAB:266486/SP, PABLO DOTTO - OAB:147434, SEVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14.258-A

 Ante todo o exposto, determino que o Banco do Brasil S/A, cuja agência 

de n° 4043-6 está localizada na Avenida Carmindo de Campos, nº 1957, 

bairro Campo Velho, CEP 78065-300 – Cuiabá/MT, proceda, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, as restituições dos valores retidos das contas 

correntes das recuperandas de n°s 14.702-8, 14.346-4, 14.700-1, 

15.939-5, conforme extratos juntados às fls. 412/439, vinculando os 

respectivos numerários ao presente feito. Determino ainda que a 

instituição financeira se abstenha de efetuar novos bloqueios de 

recebíveis da recuperanda, sob pena de multa diária que fixo no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Determino, enfim, que a empresa Vivo S.A. 

se abstenha de efetuar o corte nas linhas de titularidade da recuperanda 

E. F. LOPES DEL NERY – ME em razão do débito representado pela fatura 

vencida na data de 28 de outubro de 2015, no valor de R$1.952,61 (um mil, 

novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos) – de fls. 

493, tendo em vista também se tratar de crédito concursal, nos termos do 

art. 49 da Lei n. 11.101/05. Por fim, certifique-se acerca da comprovação 

da publicação pela recuperanda do edital previsto no § 1°, do art. 52 da Lei 

n° 11.101/2005, conforme determinado às fls. 452 e intime-se o Sr. 

administrador judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar a lista 

de credores prevista no §2º do art. 7º da LRF. Intime-se. Cumpra-se. COM 

URGÊNCIA. Cuiabá/MT, 06 de abril de 2016.Flávio Miraglia Fernandes Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1346253 Nr: 19019-56.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOTORANTIM CIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Verifica-se que a parte autora não promoveu o recolhimento das custas 

judiciais, tampouco requereu a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.

 Deste modo, intime-se a parte autora para, em 15 dias, comprovar o 

recolhimento das custas judiciais da presente impugnação (item 02 da 

tabela “B” do Provimento nº 11/2018-CGJ), sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito e seu consequente arquivamento, nos termos do art. 

290 do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1346245 Nr: 19011-79.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMBERTO VERSALLI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL SEIXAS FILHO - 

OAB:7.633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT
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 Vistos.

Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista, 

objetivando a parte autora a inclusão do crédito reconhecido perante a 

Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da empresa Aurora 

Construções Incorporações e Serviços Ltda.

Recebo a inicial, uma vez que devidamente instruída com os documentos 

indispensáveis a propositura da ação.

Intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias.

Com a juntada da manifestação, intime-se a Administradora Judicial para 

se pronunciar em igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às 

disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o 

rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se 

o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas 

trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto IRPF e INSS); c) o valor 

do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso 

não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo 

requerente; d) se o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos 

quadros de credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu 

valor e classe.

Defiro o os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e 

seguintes do CPC.

Às providências.

 Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1337482 Nr: 17281-33.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO NERY MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A, MASSA 

FALIDA de GRUPAL AGROINDUSTRIAL S.A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE LACERDA GENNARI 

GOMES DA SILVA - OAB:5901-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7.348, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Impulsionando o feito, intimo a massa falida para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1346247 Nr: 19013-49.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAJAIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL SEIXAS FILHO - 

OAB:7.633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a inclusão do crédito reconhecido perante a 

Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da empresa 

Engeglobal Construções Ltda. (...) No presente caso, verifica-se que a 

parte requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à 

propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do 

CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, juntando aos autos os seguintes documentos: a) CTPS; 

b) comprovante de endereço. Em caso de descumprimento das 

determinações acima, venham os autos conclusos para ulteriores 

deliberações. Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda 

para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. Na sequência, intime-se o 

Administrador Judicial para se pronunciar em igual prazo, oportunidade na 

qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da 

LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de 

recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar está composto 

exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador 

(exceto IRPF e INSS); c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido 

de recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do 

art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora já foi 

relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º 

da LRF, apontando seu valor e classe. Defiro o os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. Às 

providências. Cuiabá, 29 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães. Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1346252 Nr: 19018-71.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL DE CUIABÁ E MUNICÍPIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL SEIXAS FILHO - 

OAB:7.236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Verifica-se que a parte autora não promoveu o recolhimento das custas 

judiciais, tampouco requereu a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.

 Deste modo, intime-se a parte autora para, em 15 dias, comprovar o 

recolhimento das custas judiciais da presente habilitação (item 02 da 

tabela “B” do Provimento nº 11/2018-CGJ), sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito e seu consequente arquivamento, nos termos do art. 

290 do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 72872 Nr: 1795-48.1994.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: CALDEMAT CALDEIRARIA MATO GROSSO LTDA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVERGER TRANSPORTADORA DE DIESEL 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NICEIO FIGUEIREDO 

CARDOSO - OAB:3188/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL MANDETTA ATALLA 

- OAB:1447 - MS

 1. (...) Autorizo a contratação do escritório Sversut Acosta & Scozzieiro 

Arruda Advogados Associados S/S, para desempenho das atribuições 

indicadas na proposta de fls. 1.235/1.239, fixando os honorários no valor 

único e total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverá ser pago 

em 10 (dez) parcelas mensais e consecutivas na quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). (...) Deverá ser elaborado o respectivo contrato de 

honorários, ressaltando-se que, bimestralmente, deverá ser apresentado 

relatório dos trabalhos desenvolvidos ao síndico, que ficará responsável 

por identificar se os honorários estão compatíveis com os trabalhos ou 

necessitam de ajustes (para mais ou para menos), prestando contas a 

este juízo nos termos da lei.2.Ciência ao síndico quanto aos documentos 

de fls. 1.252, 1.262, 1.346 e 1.375, para que requeira o que entender de 

direito em 05 (cinco) dias.3.Intimem-se a massa falida, através do síndico, 

e o Sr. Darcy Eberhard, por meio de sua advogada, para se manifestarem 

em 15 (quinze) dias sobre as avaliações dos imóveis matriculados sob os 

n°s 1.689 e 2.165, registrados no Cartório de Registro de Imóveis de 
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Jaciara/MT, acostadas às fls. 1.339/1.344 e 1.354/1.373, 

respectivamente.4.Intime-se o síndico para se manifestar em 15 (quinze) 

dias sobre a petição de fl. 1.349, conforme já determinado na decisão de 

fls. 1.195/1.196 (item n° 2).5. (...) Oficie-se à Caixa Econômica Federal 

para que, em 10 (dez) dias, esclareça se o montante já foi levantado pelo 

requerente (Orlando Lemos) ou, ainda, se há alguma objeção para a 

liberação do valor.6. (...) Oficie-se à 4ª Vara Federal de Cuiabá, informado 

que há numerários disponíveis nestes autos, contudo, o pagamento dos 

créditos ocorrerá conforme a classificação estabelecida no artigo 102 do 

Decreto-lei n° 7.661/1945 e previsões dispostas nos artigos 124 a 133 do 

mesmo diploma legal. 7. (...) Deste modo, intime-se o síndico para 

apresentar em 20 (vinte) dia o quadro geral de credores atualizado e 

encaminhar a minuta à Secretaria através do e-mail : 

cba.1civeledital@tjmt.jus.br, em formato compatível (word).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152604 Nr: 32874-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVILASIO PEREIRA DE ABREU, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7.402/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco)dias

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1333309 Nr: 16275-88.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO PEREIRA DUARTE, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GYLBERTO DOS REIS CORREA - 

OAB:16.599 A, NEIVA APARECIDA DOS REIS - OAB:5213-B, RICARDO 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1316836 Nr: 12379-37.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO HENRIQUE ISHIKAWA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741, RAFAELA SOARES DE SOUSA - OAB:18095, RICARDO 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 68754 Nr: 2761-30.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SANTO FERREIRA DE 

ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seriema Produtos Alimentícios Ltda., Edvino 

Ferreira de Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A, EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282/MT, EURIPEDES GOMES PEREIRA - OAB:3738/MT, 

FABIULA MÜLLER KOENIR - OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES ROCHA - 

OAB:3601-B, MARIA DAGMAR N. BRITO RODRIGUES - OAB:3.602-B

 Vistos.

Em consulta ao sistema Apolo, verifica-se que o presente feito está 

vinculado a falência da empresa Seriema Produtos Alimentícios Ltda., nº 

6744-76.1998.811.0041 (código n. 76590), que é de competência do 

Gabinete I.

Assim, declino da competência para o Juízo do Gabinete I desta 1ª Vara 

Cível de Cuiabá, devendo o Gestor Judiciário promover a adequada 

redistribuição do feito, certificando-se o necessário.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152791 Nr: 32997-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA DOS SANTOS FERREIRA, GREFF RYCCELLY 

REINOSA DA SILVA, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, GREFF RYCCELLY REINOSO DA SILVA - OAB:13932/MT, 

JOELMA DOS SANTOS FERREIRA - OAB:4851-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206577 Nr: 7103-59.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE A. ANTUNES - 

OAB:OAB/MT 8843, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios, por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 
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172.973/MG - 1998/0031152-1).Cient i f ique-se o Ministér io 

Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de 

outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1320356 Nr: 13283-57.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATIA CAMPOS SOARES, FABIOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO - OAB:16.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1164659 Nr: 37802-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DE ALMEIDA LARA, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO 10 RODOVIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - OAB:14962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Posto isso, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, III e § 1º, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento de 

custas processuais, se houver.Deixo de condenar a requerente em 

honorários advocatícios, vez que a relação processual não chegou a se 

aperfeiçoar.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de outubro de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206799 Nr: 7304-51.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA DA LUZ FILGUEIRA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT, LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:OAB/MT 13.712, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

2.806,30 (dois mil oitocentos e seis reais e trinta centavos), consistente 

em valor devido a título de verbas indenizatórias.Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja 

exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos 

honorários advocatícios, por não ter havido resistência à pretensão da 

parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Cientifique-se 

o Ministério Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 18 de outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1267284 Nr: 26769-46.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVARISTO DE CAMARGO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS SOUZA - 

OAB:3287/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios, por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Cient i f ique-se o Ministér io 

Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 29 de 

outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1336369 Nr: 17021-53.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - PROCURADORIA 

REGIONAL DO TRABALHO DA 23° REGIÃO, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, FRANCISCO BRENO BARRETO CRUZ - 

OAB:PROC DO TRABALH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1293462 Nr: 5993-88.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON TIRLONE, TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E 

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO F. LEAL LAWALL - 

OAB:7701, KLEBER BISSOLATTI - OAB:211.495/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT

 Assim, constato que não há qualquer correção à quantidade de soja 

arrolada pela Síndica, ou ao valor do crédito lançado no Quadro Geral de 

Credores, devendo, contudo ser confeccionado novo cálculo na fase de 

liquidação, com incidência de correção monetária pelos índices 

legais.Custas pelo autor. Sem honorários. Transitado em julgado, 
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arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. Ciência ao 

MP.Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1088561 Nr: 5472-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA NERES COSTA, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ESCOBAR - OAB:19.364, 

EDVALDO PEREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 12.552, ELIZ MARIA 

ARANTES DA SILVA BORGES - OAB:19.967, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS - OAB:18763-A, LANES PEREIRA DA SILVA - OAB:10.714, 

LUCAS ARANTES PEREIRA DA SILVA - OAB:20.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

12.000,00 (doze mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios, por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Cient i f ique-se o Ministér io 

Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 29 de 

outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1310690 Nr: 11012-75.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDAIR COUTINHO CUNHA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A

 Vistos.

Intime-se a parte autora para em 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao 

petitório de fls. 37/39.

Após, conclusos.

Às providências

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1203582 Nr: 5773-27.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ROBERTO ZEPPELLIN, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

28.527,00 (vinte e oito mil quinhentos e vinte e sete reais), consistente em 

valor devido a título de verbas indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja 

exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, diante do deferimento dos 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do 

CPC.Não são devidos honorários advocatícios, por não ter havido 

resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 

1998/0031152-1).Cientifique-se o Ministério Público.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 29 de outubro de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206500 Nr: 7036-94.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS PINHEIRO MIRANDA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, Stella aparecida da Fonseca Zeferino da Silva - 

OAB:5.458-B, STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA 

BARROS - OAB:18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios, por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Cient i f ique-se o Ministér io 

Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 29 de 

outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152603 Nr: 32873-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR DOS REIS TAVARES, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7.402/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206701 Nr: 7210-06.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINIO MARQUES DA COSTA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE BATISTA FILHO - 

OAB:19793, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

ROSEMEIRE DADONA - OAB:OAB/MT 17.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), consistente em valor devido a título 

de verbas indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica 

suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios, por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Cientifique-se o Ministério 

Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 29 de 

outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206495 Nr: 7031-72.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BENEDITO DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:OAB/MT 12.960, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), consistente em valor devido a título 

de verbas indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja 

exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos 

honorários advocatícios, por não ter havido resistência à pretensão da 

parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Cientifique-se 

o Ministério Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publ ique-se.  Int imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 29 de outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206565 Nr: 7094-97.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA REJANE SILVA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), consistente em valor devido a título 

de verbas indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica 

suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios, por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Cientifique-se o Ministério 

Público.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 29 de 

outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1300577 Nr: 8642-26.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESANDRO DOS SANTOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA ROMFIM GOBBI - 

OAB:12.696/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Vistos.

Visando cumprir integralmente a decisão anterior, intime-se a 

recuperanda, e o administrador judicial para, manifestarem-se no prazo 

sucessivo de 05(cinco) dias.

Na sequência, vista ao Ministério Público.

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e 

seguintes do CPC.

Após, conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1252544 Nr: 21956-73.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVÂNIA ALVES DA GAMA, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÀDILA ARRUDA SAFI - OAB:3611, 

BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - 

OAB:88807

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao 

petitório de fls. 46/48.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e dê-se vista ao Ministério 

Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Às providências.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152793 Nr: 32998-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR FERREIRA NOGUEIRA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, GREFF RYCCELLY REINOSO DA SILVA - OAB:13932/MT, 

JOELMA DOS SANTOS FERREIRA - OAB:4851-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152790 Nr: 32996-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETTE VIL, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, GREFF RYCCELLY REINOSO DA SILVA - OAB:13932/MT, 

JOELMA DOS SANTOS FERREIRA - OAB:4851-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1293463 Nr: 5994-73.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONTINA JACOBSEN FABIAN, ANDRE FELIPE 

JACOBSEN FABIAN, TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL, 

KAROLINE JACOBSEN FABIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR AS INDUSTRIA E COMERCIO 

MASSA FALIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIMAR JOSÉ TURRA - 

OAB:17.305/PR, AURIMAR JOSE TURRA - OAB:17305, KLEBER 

BISSOLATTI - OAB:211.495/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT

 Ante o exposto, ACOLHO a HABILITAÇÃO DE CRÉDITO interposta por 

LEONTINA JACOBSEN FABIAN, ANDRÉ FELIPE JACOBSEN FABIAN E 

KAROLINE JACOBSEN FABIAN e determino que a Síndica inclua o crédito 

no valor original de R$ 188.634,63 (cento e oitenta e oito mil, seiscentos e 

trinta e quatro reais e sessenta e três centavos), no QUADRO GERAL DE 

CREDORES da falida, na classe privilegiada trabalhista (Decreto lei n.º 

7661/45 – art. 102, §1º), crédito este referente a indenização por dano 

material, vencida no período de 05/2009 a 07/2018.Sem custas e sem 

honorários. Transitado em julgado, DETERMINO que a SÍNDICA comprove 

nos autos da Falência a inclusão do crédito reconhecido à requerente. 

Após, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. Ciência ao 

MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1244988 Nr: 19570-70.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPO GRANDE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - 

ME, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO PINTO DE FIGUEIREDO - 

OAB:16943-B, RENATA GONÇALVES PIMENTEL - OAB:11.980/MS, 

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9.764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:16.394, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de publicação da 

decisão proferido dia 23/08/2017, colaciono-o para tal fim: “Visto. Trata-se 

de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, recebo como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES 

interposta por CAMPO GRANDE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME por 

dependência aos autos da recuperação judicial da ENPA ENGENHARIA E 

PARCERIA LTDA (Processo nº 29997-63.2016.811.0041 – Código 

1146110), conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005. 

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) dias, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1026887-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENEL CAETANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ARAÚJO ROCHA OAB - MT11742/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1026887-68.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

habilitação de crédito trabalhista, objetivando a inclusão do crédito 

reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da recuperação 

judicial da empresa Lumen Consultoria, Construções e Comércio Ltda. e 

outras. Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação de crédito deve conter, 

além da qualificação do credor/requerente, o valor do crédito atualizado 

até a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência 

e os documentos comprobatórios do crédito, que no caso de crédito 

trabalhista correspondem à cópia da sentença que constituiu o crédito (ou 

ata da audiência de conciliação, se for o caso), certidão do trânsito em 

julgado, cálculo pormenorizado da justiça especializada e certidão de 

crédito emitida pela Justiça do Trabalho. No presente caso, verifica-se que 

a parte requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à 

propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do 

CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, juntando aos autos os seguintes documentos: a) 

procuração atualizada; b) cálculo pormenorizado da justiça especializada 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (19.02.2018). Em 

caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 31 de 790



conclusos para ulteriores deliberações. Com a juntada da manifestação, 

intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. 

Na sequência, intime-se a Administradora Judicial para se pronunciar em 

igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do 

art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi 

anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se pretende 

habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

titularidade do trabalhador (exceto INSS e IRPF); c) o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha 

sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se 

o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de 

credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e 

classe. Após, conclusos. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC. Às providências. Cuiabá, 31 

de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1030617-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CORREA STUMPP - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR PEREIRA OAB - MT20914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

KELLY CRISTINA DA COSTA CUNHA FERREIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico nº 1030617-24.2017.8.11.0041. Vistos. Defiro o 

pedido de parcelamento das custas judiciais (id. 13920557), podendo o 

pagamento ser feito em até 06 vezes, sendo a primeira parcela logo após 

esta decisão, consoante art. 98 do CPC c/c art. 468, § 6º, do Provimento n. 

41/2016-CGJ, nos termos e sob as penas do art. 321, parágrafo único, do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024223-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEOCIR PERES MUNHOZ (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT0011740A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1024223-64.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito, com pedido de tutela de urgência para a 

concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de Credores, 

proposta por José Leocir Peres Munhoz, objetivando a retificação do 

crédito no curso da recuperação judicial da empresa Lumen Consultoria, 

Construções e Comércio Ltda. e outras. O requerente afirma que as 

recuperandas o indicaram na primeira lista como credor da quantia de R$ 

1.150.000,00 (um milhão cento e cinquenta mil reais), na classe 

quirografária, todavia, o administrador judicial reconheceu apenas o 

montante de R$ 705.000,00 (setecentos e cinco mil reais) como devidos. 

Sustenta, ainda, que o valor correto do seu crédito é de R$ 1.856.248,52 

(um milhão oitocentos e cinquenta e seis mil duzentos e quarenta e oito 

reais e cinquenta e dois centavos). Pede a concessão de tutela de 

urgência para direito de voz e voto na Assembleia Geral de Credores, pelo 

valor indicado na inicial, e ao final, requer a total procedência da demanda 

para retificação do crédito para o valor de R$ 1.856.248,52, ou, 

alternativamente, que faça constar a quantia de R$ 1.150.000,00, pois se 

refere ao montante reconhecido pelas próprias devedoras. Instado a 

emendar a inicial, o impugnante apresentou memória de cálculo do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório do essencial. Fundamento e decido. Recebo a 

inicial, uma vez que devidamente instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação e apresentada dentro do prazo 

previsto no artigo 8º, sendo, portanto, tempestiva. Verifica-se que a 

relação de credores referida no artigo 7°, §2°, da LRF foi publicada em 

26.07.2018, conforme Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, edição nº 

27309, consoante artigo 191 da LRF e entendimento preponderante 

externado pelo e. STJ no julgamento do REsp n° 1.758.777/PR, de relatoria 

da Min. Nancy Andrighi. Assim, o prazo de 10 (dez) dias corridos, tal como 

consignado no item “l” da decisão de id. 12176625, que deferiu o 

processamento da recuperação judicial do Grupo Dismafe, finalizou em 

06.08.2018, e como a presente demanda fora distribuída em 03.08.2018, 

está nitidamente dentro do decêndio legal. Feitas essas considerações, 

passo à análise do pedido de tutela de urgência pleiteado pela parte 

autora. Conforme relatado, o impugnante pretende a inclusão do seu 

crédito no montante de R$ 1.856.248,52 (um milhão oitocentos e cinquenta 

e seis mil duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), 

na classe quirografária, diante dos contratos de mútuos firmados e 

cheques repassados à requerida (ids. 14538695 e 14538429). Requer, 

ainda, a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do 

CPC, a fim de exercer direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, que será realizada na data de 14 de novembro de 2018, às 9h, 

em primeira convocação, e em 22 de novembro de 2018, às 9h, em 

segunda convocação, no Centro de Convenções do Hotel Paiaguás, com 

endereço na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n. 1718, Bairro Bosque 

da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78050-000, conforme decisão de id. 15997295 

dos autos principais (n° 1003689-02.2018.8.11.0041). O artigo 300 do CPC 

prevê a possibilidade de concessão de tutela de urgência quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Aliás, para a concessão da medida é 

necessária a cumulativa presença dos requisitos previstos no citado 

artigo. A ausência de qualquer deles inviabiliza a concessão de medida 

urgencial. Neste caso, os documentos trazidos pela parte autora não são 

capazes de demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano 

irreparável alegados, uma vez que dentre eles há um contrato sem 

assinatura da devedora (pág. 1 do id. 14538429), outros três documentos 

firmados por pessoa diversa do autor, qual seja Brandinha Duarte Munhoz 

(págs. 6, 7 e 8 do id. 14538429) e um cheque de Lumen Consultoria, 

Construções e Comércio Ltda., nominal à Lumen S/A Construtora e 

Incorporadora (pág. 9 do id. 14538695). Ademais, não é possível verificar 

qualquer plausibilidade entre a narrativa defendida pela parte autora e os 

documentos comprobatórios anexados, e destes com os cálculos do 

crédito apresentados, visto que não se consegue chegar a uma 

conclusão lógica de onde foram tirados os valores iniciais de R$ 

12.175,00, R$ 150.000,00 e R$ 705.000,00 utilizados para atualização do 

crédito a suposto montante de R$ 1.856.248,52. Nesta senda, 

considerando a ausência de documentos hábeis a comprovar a 

probabilidade do direito, conclui-se que não restou minimamente 

demonstrada a presença dos requisitos para a concessão da tutela de 

urgência, a fim de confirmar o valor do crédito de R$ 1.856.248,52 da 

parte autora e conceder o direito de voz e voto na solenidade pela 

respectiva quantia. Neste sentido: RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DO 

AGRAVANTE DE QUE É CREDOR DE VALOR SUPERIOR. PARTICIPAÇÃO 

NA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES PELO VALOR APONTADO. 

AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Impugnação de crédito. O agravante impugnou o valor anotado 

pelo administrador na relação de débitos das recuperandas. Alegação de 

que é credor de quantia substancialmente superior. Impugnação ainda sem 

julgamento. Pretensão à participação na AGC pelo valor total habilitado. A 

jurisprudência do Tribunal tem admitido a participação na AGC e o voto 

proporcional ao crédito que o impugnante se diz titular desde que haja 

verossimilhança nas alegações. Ausência no caso. Valores díspares. 

Alegação do credor de que seus créditos decorrem de diversos negócios 

firmados com as recuperandas. Tutela antecipada. Ausência dos 

requisitos legais autorizadores da medida. Manutenção da decisão. 
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Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 

2194776-44.2015.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto Garbi; Órgão 

Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 

1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 

17/02/2016; Data de Registro: 22/02/2016) Ainda, para se legitimar a votar 

não basta ser credor concursal, é necessário que o respectivo crédito 

tenha sido verificado pelo administrador judicial, com base nos livros 

contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos 

documentos apresentados pelo credor, o que, diante da exclusão feita 

pelo auxiliar do juízo, será realizado novamente pela via judicial. À 

propósito do tema, oportunas as considerações dos ilustres diutrinadores 

Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: Em verdade, o 

fundamento dessa norma que subtrai o direito de voto de habilitante 

retardatário decorre da regra geral encontrada no art. 39 da LRF, segundo 

a qual somente se legitima a votar o credor concursal cujo crédito esteja 

verificado no tempo da assembleia. Por esse motivo, nem sempre os 

titulares de crédito retardatário estão privados do direito de voto. 

Conforme observa Adalberto Simão Filho, os titulares de crédito 

retardatário terão direito de voto se no tempo da assembleia geral de 

credores já tiver sido homologado o quadro geral de credores, conforme, 

aliás, pode-se ler no art. 39, caput, da LRF. Com base nesse mesmo 

dispositivo legal, também poderão os habilitantes de crédito retardatário 

votar se, no tempo da realização do conclave, já estiverem habilitados ou 

que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial. Da mesma 

maneira, não se legitimarão a votar os créditos que, conquanto incialmente 

habilitados, tenham sido excluídos da relação de credores. Diante do 

exposto, indefiro a liminar pleiteada para obtenção de direito de voto e voz 

na Assembleia Geral de Credores referente à quantia de R$ 1.856.248,52, 

posto que ausentes os requisitos autorizadores para a sua concessão 

(probabilidade do direito e o perigo de dano), todavia, consigno que o 

credor deverá participar da AGC e votar conforme o crédito constante na 

lista de credores, isto é R$ 705.000,00, na classe quirografária, cujo valor, 

à princípio, é reconhecido pelo administrador judicial. No mais, a fim de 

promover o prosseguimento regular do feito, intime-se a recuperada para 

se manifestar em 05 (cinco) dias quanto aos termos da presente 

demanda. Decorrido o prazo assinalado, intime-se a Administradora 

Judicial para emitir parecer, devendo juntar aos autos laudo elaborado pelo 

profissional ou empresa especializada, se for o caso, e todas as 

informações existentes nos livros fiscais e demais documentos do 

devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação (art. 12, parágrafo único, da LRF). Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá, 31 de outubro de 2018. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito [1] Ayoub, Luiz Roberto; 

Cavalli, Cassio. A construção jurisprudencial da recuperação de 

empresas. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 290-291.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013564-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER HENRIQUE SOUZA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CROACIA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCADORA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT0013536A (ADVOGADO(A))

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo Eletrônico nº: 1013564-93.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista, objetivando a 

inclusão do crédito reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da 

recuperação judicial da empresa CROACIA COMERCIO DE MAQUINAS E 

LOCADORA LTDA - ME. Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação de 

crédito deve conter, além da qualificação do credor/requerente, o valor do 

crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial ou da 

decretação da falência e os documentos comprobatórios do crédito, que 

no caso de crédito trabalhista correspondem à cópia da sentença que 

constituiu o crédito (ou ata da audiência de conciliação, se for o caso), 

certidão do trânsito em julgado, cálculo pormenorizado da justiça 

especializada e certidão de crédito emitida pela Justiça do Trabalho. No 

presente caso, verifica-se que a parte requerente não juntou todos os 

documentos indispensáveis à propositura desta ação. Dessa maneira, 

com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos os 

seguintes documentos: a) certidão do trânsito em julgado; b) cálculo 

pormenorizado da justiça especializada atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial; c) documentos pessoais da parte autora; d) 

comprovante de endereço. Em caso de descumprimento das 

determinações acima, venham os autos conclusos para ulteriores 

deliberações. Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda 

para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. Na sequência, intime-se o 

Administrador Judicial para se pronunciar em igual prazo, oportunidade na 

qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da 

LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de 

recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar está composto 

exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador 

(exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de acordo quando deverá 

habilitar o valor integral); c) o valor do crédito atualizado até a data do 

pedido de recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a 

determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte 

autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, 

§1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe. Defiro o os benefícios 

da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. Às 

providências. Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024609-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DE FATIMA PELISSARI (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS MOREIRA MACIEL OAB - MT0015392A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1024609-94.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito, com pedido de tutela de urgência para 

concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de Credores, 

proposta por Marli de Fátima Pelissari, objetivando a retificação do crédito 

no curso da recuperação judicial da empresa Lumen Consultoria, 

Construções e Comércio Ltda. e outras. A requerente afirma que as 

recuperandas a indicaram na primeira lista como credor da quantia de R$ 

380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), todavia, o administrador judicial 

o administrador judicial, sem justificativa, excluiu o crédito da relação 

prevista no art. 7°, §2°, da LRF. Sustenta, ainda, que o valor correto do 

seu crédito é de R$ 558.150.97 (quinhentos e cinquenta e oito mil cento e 

cinquenta reais e noventa e sete centavos). Pede a concessão de tutela 

de urgência para direito de voz e voto na Assembleia Geral de Credores, 

pelo valor indicado na inicial, e ao final, requer a total procedência da 

demanda para inclusão do crédito no quadro geral de credores. Instado a 

emendar a inicial, o impugnante apresentou memória de cálculo do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, que perfaz a 

quantia de R$ 524.323,32 (quinhentos e vinte e quatro mil trezentos e vinte 

e três reais e trinta e dois centavos). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório do essencial. Fundamento e decido. Recebo a inicial, uma vez que 

devidamente instruída com os documentos indispensáveis à propositura 
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da ação e apresentada dentro do prazo previsto no artigo 8º, sendo, 

portanto, tempestiva. Verifica-se que a relação de credores referida no 

artigo 7°, §2°, da LRF foi publicada em 26.07.2018, conforme Diário Oficial 

do Estado de Mato Grosso, edição nº 27309, consoante artigo 191 da LRF 

e entendimento preponderante externado pelo e. STJ no julgamento do 

REsp n° 1.758.777/PR, de relatoria da Min. Nancy Andrighi. Assim, o prazo 

de 10 (dez) dias corridos, tal como consignado no item “l” da decisão de 

id. 12176625, que deferiu o processamento da recuperação judicial do 

Grupo Dismafe, finalizou em 06.08.2018, e como a presente demanda fora 

distribuída na mesma data, está nitidamente dentro do decêndio legal. 

Feitas essas considerações, passo à análise do pedido de tutela de 

urgência pleiteado pela parte autora. Conforme relatado, a impugnante 

pretende a inclusão do seu crédito no montante de R$ 524.323,32 

(quinhentos e vinte e quatro mil trezentos e vinte e três reais e trinta e dois 

centavos), na classe quirografária, diante dos contratos de mútuos 

firmados e cheques repassados à requerida (ids. 14538695 e 14538429). 

Requer, ainda, a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 

300 do CPC, a fim de exercer direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, que será realizada na data de 14 de novembro de 2018, às 9h, 

em primeira convocação, e em 22 de novembro de 2018, às 9h, em 

segunda convocação, no Centro de Convenções do Hotel Paiaguás, com 

endereço na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n. 1718, Bairro Bosque 

da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78050-000, conforme decisão de id. 15997295 

dos autos principais (n° 1003689-02.2018.8.11.0041). O artigo 300 do CPC 

prevê a possibilidade de concessão de tutela de urgência quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Aliás, para a concessão da medida é 

necessária a cumulativa presença dos requisitos previstos no citado 

artigo. A ausência de qualquer deles inviabiliza a concessão da medida 

emergencial. Neste caso, os documentos trazidos pela parte autora não 

são capazes de demonstrar a verossimilhança do direito e o perigo de 

dano irreparável alegados, uma vez que são contraditórios, notadamente 

quanto ao real valor devido à credora, visto que, primeiramente, a parte 

autora apresenta planilha que resume os pagamentos realizados pela 

devedora, na qual aponta saldo a pagar de R$ 121.839,03 (cento e vinte e 

um mil oitocentos e trinta e nove mil e três centavos) - id. 14585361 – e 

após apresenta valor da causa que não condiz com a soma dos valores 

indicados no respectivo documento. Ainda, junta cheque no valor de R$ 

680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais) supostamente devolvido, de 

titularidade de Lumen Consultoria Construções e Comércio Ltda., nominal à 

Lumen S/A Construtora e Incorporadora e não à parte autora – id. 

14585359. Nesta senda, considerando a ausência de documentos hábeis 

a comprovar a probabilidade do direito, conclui-se que não restou 

minimamente demonstrada a presença dos requisitos para a concessão 

da tutela de urgência, a fim de confirmar o valor do crédito de R$ 

524.323,32 da parte autora e conceder o direito de voz e voto na 

solenidade pela respectiva quantia. Neste sentido: RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DO AGRAVANTE DE QUE É CREDOR DE VALOR SUPERIOR. 

PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES PELO VALOR 

APONTADO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. 

RECURSO NÃO PROVIDO. Impugnação de crédito. O agravante impugnou 

o valor anotado pelo administrador na relação de débitos das 

recuperandas. Alegação de que é credor de quantia substancialmente 

superior. Impugnação ainda sem julgamento. Pretensão à participação na 

AGC pelo valor total habilitado. A jurisprudência do Tribunal tem admitido a 

participação na AGC e o voto proporcional ao crédito que o impugnante se 

diz titular desde que haja verossimilhança nas alegações. Ausência no 

caso. Valores díspares. Alegação do credor de que seus créditos 

decorrem de diversos negócios firmados com as recuperandas. Tutela 

antecipada. Ausência dos requisitos legais autorizadores da medida. 

Manutenção da decisão. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de 

Instrumento 2194776-44.2015.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto Garbi; 

Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central 

Cível - 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do 

Julgamento: 17/02/2016; Data de Registro: 22/02/2016) Ainda, para se 

legitimar a votar não basta ser credor concursal, é necessário que o 

respectivo crédito tenha sido verificado pelo administrador judicial, com 

base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e 

nos documentos apresentados pelo credor, o que, diante da exclusão pelo 

auxiliar do juízo, será realizado novamente pela via judicial. À propósito do 

tema, oportunas as considerações dos ilustres doutrinadores Luiz Roberto 

Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: Em verdade, o fundamento dessa 

norma que subtrai o direito de voto de habilitante retardatário decorre da 

regra geral encontrada no art. 39 da LRF, segundo a qual somente se 

legitima a votar o credor concursal cujo crédito esteja verificado no tempo 

da assembleia. Por esse motivo, nem sempre os titulares de crédito 

retardatário estão privados do direito de voto. Conforme observa 

Adalberto Simão Filho, os titulares de crédito retardatário terão direito de 

voto se no tempo da assembleia geral de credores já tiver sido 

homologado o quadro geral de credores, conforme, aliás, pode-se ler no 

art. 39, caput, da LRF. Com base nesse mesmo dispositivo legal, também 

poderão os habilitantes de crédito retardatário votar se, no tempo da 

realização do conclave, já estiverem habilitados ou que tenham créditos 

admitidos ou alterados por decisão judicial. Da mesma maneira, não se 

legitimarão a votar os créditos que, conquanto incialmente habilitados, 

tenham sido excluídos da relação de credores. Diante do exposto, indefiro 

a liminar pleiteada para concessão de direito de voto e voz na Assembleia 

Geral de Credores referente à quantia de R$ 524.323,32, posto que 

ausentes os requisitos autorizadores para a sua concessão 

(probabilidade do direito e o perigo de dano). No mais, a fim de promover o 

prosseguimento regular do feito, intime-se a recuperada para se 

manifestar em 05 (cinco) dias quanto aos termos da presente demanda. 

Decorrido o prazo assinalado, intime-se a Administradora Judicial para 

emitir parecer, devendo juntar aos autos laudo elaborado pelo profissional 

ou empresa especializada, se for o caso, e todas as informações 

existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do 

crédito, constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação 

(art. 12, parágrafo único, da LRF). Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito [1] Ayoub, Luiz Roberto; Cavalli, 

Cassio. A construção jurisprudencial da recuperação de empresas. 3 ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 290-291.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1024786-58.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito, com pedido de tutela de urgência para 

concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de Credores, 

proposta por Advocacia Faiad – EPP, objetivando a inclusão do crédito no 

curso da recuperação judicial da empresa Dismafe Distribuidora de 

Máquinas e Ferramentas S/A e outras. A requerente afirma que as 

recuperandas a indicaram na primeira lista como credor das quantias de 

R$ 10.097,03 (dez mil noventa e sete reais e três centavos) e R$ 

601.800,00 (seiscentos e um mil e oitocentos reais), ambos na classe 

quirografária, todavia, o administrador judicial, sem justificativa, excluiu o 

crédito referente ao montante de R$ 601.800,00 (seiscentos e um mil e 

oitocentos reais), da relação prevista no art. 7°, §2°, da LRF e, ainda, 

retificou o crédito de R$ 10.097,03 para R$ 13.477,90 (treze mil 

quatrocentos e setenta e sete reais e noventa centavos), conforme 

requerido. Pede a concessão de tutela de urgência para direito de voz e 

voto na Assembleia Geral de Credores, pelo valor indicado na inicial, e ao 

final requer a procedência da demanda para a inclusão do crédito de R$ 
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601.800,00 (seiscentos e um mil e oitocentos reais) no quadro geral de 

credores. Instado a emendar a inicial para esclarecer o valor correto a ser 

habilitado, se o valor constante na petição inicial ou aquele indicado na 

memória de cálculo de id. 14608159, o impugnante o fez, informando que o 

montante a ser habilitado é de R$ 602.232,01 (seiscentos e dois mil 

duzentos e trinta e dois reais e um centavo). Os autos vieram conclusos. 

É o relatório do essencial. Fundamento e decido. Recebo a inicial, todavia 

como habilitação retardatária de crédito, uma vez que fora apresentada 

além do prazo previsto no artigo 8º, sendo, portanto, processada na forma 

de impugnação nos termos do art. 10, § 5º da LRF, e sujeita à sanção do 

§1º do mesmo dispositivo legal. Verifica-se que a relação de credores 

referida no artigo 7°, §2°, da LRF foi publicada em 26.07.2018, conforme 

Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, edição nº 27309, consoante 

artigo 191 da LRF e entendimento preponderante externado pelo e. STJ no 

julgamento do REsp n° 1.758.777/PR, de relatoria da Min. Nancy Andrighi. 

Assim, o prazo de 10 (dez) dias corridos, tal como consignado no item “l” 

da decisão de id. 12176625, que deferiu o processamento da recuperação 

judicial do Grupo Dismafe, finalizou em 06.08.2018 e como a presente 

demanda fora distribuída em 07.08.2018, nitidamente após o decêndio 

legal. Aliás, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que se mostra 

cabível a apresentação de impugnações extemporâneas ou em situações 

em que credor deixou de observar o prazo do art. 7º, §1º, da LRF, desde 

que o quadro-geral de credores não tenha sido homologado, conforme 

julgado do TJSP a seguir reproduzido: RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

Impugnação retardatária julgada improcedente, mantido o crédito incluído 

pelo Administrador judicial. Decisão reformada em parte. Impugnação, com 

efeito, retardatária, porque apresentada fora do prazo previsto no art. 8º 

LRF. Credora que também não observou o prazo do art. 7º §1º LRF. 

Alegação de não recebimento da correspondência prevista no art. 22 I "a" 

LRF. Irrelevância. Prazos que correm da publicação dos editais. 

Impugnação, todavia, que merece acolhida, para retificar a lista de 

credores apresentada pelo Administrador. Suposta ausência de 

comprovação da origem e valor do crédito. Inocorrência. Impugnante que 

apresenta sentença com trânsito em julgado, que reconhece crédito 

líquido, certo e exigível em seu favor. Crédito suficientemente comprovado. 

Art. 9º III LRF. Recurso provido em parte, para julgar procedente a 

impugnação e determinar a retificação do quadro de credores. (TJSP; 

Agravo de Instrumento 2168331-23.2014.8.26.0000; Relator (a): Teixeira 

Leite; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro 

de Santa Cruz do Rio Pardo - 3ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 

03/02/2015; Data de Registro: 09/02/2015). Feitas essas considerações, 

passo à análise do pedido de tutela de urgência pleiteado pela parte 

autora. Conforme relatado, o impugnante pretende a inclusão do seu 

crédito no montante de R$ 602.232,01 (seiscentos e dois mil duzentos e 

trinta e dois reais e um centavo), na classe quirografária, diante do 

contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a requerida 

(id. 14608145). Requer, ainda, a concessão da tutela de urgência, nos 

termos do artigo 300 do CPC, a fim de exercer direito de voz e voto na 

Assembleia Geral de Credores, que será realizada na data de 14 de 

novembro de 2018, às 9h, em primeira convocação, e em 22 de novembro 

de 2018, às 9h, em segunda convocação, no Centro de Convenções do 

Hotel Paiaguás, com endereço na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n. 

1718, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78050-000, conforme 

d e c i s ã o  d e  i d .  1 5 9 9 7 2 9 5  d o s  a u t o s  p r i n c i p a i s  ( n ° 

1003689-02.2018.8.11.0041). O artigo 300 do CPC prevê a possibilidade 

de concessão de tutela de urgência quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Para a concessão da medida é necessária a 

cumulativa presença dos requisitos previstos no citado artigo. A ausência 

de qualquer deles inviabiliza a concessão de medida urgencial. De acordo 

com o disposto no §1° do artigo 10° da LRF “Na recuperação judicial, os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembléia-geral de credores”. Por habilitação 

retardatária entende-se aquela que é proposta após o decurso do prazo 

do artigo 8° da LRF e antes da homologação do quadro geral de credores. 

Logo, àqueles credores que se insurgiram contra lista apresentada pelo 

administrador judicial a destempo são dirigidas algumas sanções e 

justamente uma delas é a perda do direito de voto na Assembleia Geral de 

Credores, que somente não ocorre nos casos de créditos derivados da 

relação de trabalho, que não é a hipótese destes autos. Convém destacar 

que este juízo filia-se ao entendimento de que, conquanto os honorários 

advocatícios sucumbenciais ou contratuais ostentem natureza alimentar, 

não são equiparados aos créditos de origem trabalhista para efeitos de 

habilitação nos processos de recuperação judicial, pois integram a classe 

de créditos com privilégio geral, nos termos do artigo 24 da Lei n° 

8.906/94, conforme precedentes do e. STJ[1]. Desta forma, como a 

presente demanda sujeita-se à regra contida no §1° do artigo 10 da LRF, 

por se tratar de habilitação retardatária de crédito, não restam 

caracterizados os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam: 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, alegados pela parte autora. Ainda, para se legitimar a votar não 

basta ser credor concursal, é necessário que o respectivo crédito tenha 

sido verificado pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e 

documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos 

apresentados pelo credor, o que, diante da exclusão feita pelo auxiliar do 

juízo, será realizado novamente pela via judicial. Neste sentido, oportunas 

as considerações dos ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio 

Cavalli, in verbis[2]: Em verdade, o fundamento dessa norma que subtrai o 

direito de voto de habilitante retardatário decorre da regra geral 

encontrada no art. 39 da LRF, segundo a qual somente se legitima a votar 

o credor concursal cujo crédito esteja verificado no tempo da assembleia. 

Por esse motivo, nem sempre os titulares de crédito retardatário estão 

privados do direito de voto. Conforme observa Adalberto Simão Filho, os 

titulares de crédito retardatário terão direito de voto se no tempo da 

assembleia geral de credores já tiver sido homologado o quadro geral de 

credores, conforme, aliás, pode-se ler no art. 39, caput, da LRF. Com base 

nesse mesmo dispositivo legal, também poderão os habilitantes de crédito 

retardatário votar se, no tempo da realização do conclave, já estiverem 

habilitados ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão 

judicial. Da mesma maneira, não se legitimarão a votar os créditos que, 

conquanto incialmente habilitados, tenham sido excluídos da relação de 

credores. Deste modo, não há razões para conceder à parte autora, em 

sede de tutela antecipada, o direito de voto na assembleia geral de 

credores designada nos autos da recuperação judicial da ora requerida, 

pois a própria Lei n° 11.101/2005 veda esta participação nos casos de 

habilitação retardatária. Por outro lado, cumpre ressaltar que todos os 

credores do devedor poderão participar do ato assemblear, conforme se 

verifica pela análise dos artigos 39, §1° e 43, caput, da Lei n° 11.101/2005, 

todavia, isso não significa que também terão o direito de voto, mas, 

apenas o de voz, devendo ser observadas e obedecidas as exceções 

legais pelo condutor da solenidade. Diante do exposto, indefiro a liminar no 

tocante à concessão do direito de voto ao credor na Assembleia Geral de 

Credores referente à quantia de R$ 602.232,01, posto que ausentes os 

requisitos autorizadores para a sua concessão (probabilidade do direito e 

o perigo de dano), consignando que o mesmo poderá participar do ato 

assemblear, sem, contudo, poder votar. No mais, a fim de promover o 

prosseguimento regular do feito, intime-se a recuperada para se 

manifestar em 05 (cinco) dias quanto aos termos da presente demanda. 

Decorrido o prazo assinalado, intime-se a Administradora Judicial para 

emitir parecer, devendo juntar aos autos laudo elaborado pelo profissional 

ou empresa especializada, se for o caso, e todas as informações 

existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do 

crédito, constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação 

(art. 12, parágrafo único, da LRF). Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito [1] AgRg no REsp 1077528/RS, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2010, 

DJe 09/11/2010; AgRg no REsp 1101332/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 28/06/2012; 

REsp 1068838/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ 

Acórdão Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

24/11/2009, DJe 04/02/2010; REsp 1184770/SC, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/04/2010, DJe 19/05/2010. [2] 

Ayoub, Luiz Roberto; Cavalli, Cassio. A construção jurisprudencial da 

recuperação de empresas. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 

290-291.
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JUDICIAL)
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CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1026196-54.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito, com pedido de tutela de urgência para 

concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de Credores, 

proposta por João Paulo Rodrigues Pereira, objetivando a inclusão do 

crédito no curso da recuperação judicial da empresa Lumen Consultoria, 

Construções e Comércio Ltda. e outras. O requerente afirma que as 

recuperandas o indicaram na primeira lista como credor da quantia de R$ 

20.793,87 (vinte mil setecentos e noventa e três reais e oitenta e sete 

centavos), na classe quirografária, todavia, o administrador judicial, sem 

justificativa, excluiu o crédito da relação prevista no art. 7°, §2°, da LRF. 

Sustenta que, na verdade, possui crédito de R$ 40.981,80 (quarenta mil 

novecentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), decorrente dos 

serviços de advocacia prestados para as devedoras desde 14 de 

novembro de 2013 até o presente momento, estando desde março de 

2017 sem receber os honorários contratados. Pede a concessão de tutela 

de urgência para direito de voz e voto na Assembleia Geral de Credores, 

pelo valor indicado na inicial, e ao final requer a procedência da demanda 

para inclusão do montante de R$ 40.981,80 (quarenta mil novecentos e 

oitenta e um reais e oitenta centavos) no quadro geral de credores. 

Instado a emendar a inicial, o impugnante apresentou memória de cálculo 

do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, que 

perfaz quantia de R$ 26.915,11 (vinte e seis mil novecentos e quinze reais 

e onze centavos). Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Recebo a inicial, todavia como habilitação 

retardatária de crédito, uma vez que fora apresentada além do prazo 

previsto no artigo 8º, sendo, portanto, processada na forma de 

impugnação nos termos do art. 10, § 5º da LRF, e sujeita à sanção do §1º 

do mesmo dispositivo legal. Verifica-se que a relação de credores referida 

no artigo 7°, §2°, da LRF foi publicada em 26.07.2018, conforme Diário 

Oficial do Estado de Mato Grosso, edição nº 27309, consoante artigo 191, 

da LRF e entendimento preponderante externado pelo e. STJ no julgamento 

do REsp n° 1.758.777/PR, de relatoria da Min. Nancy Andrighi. Assim, o 

prazo de 10 (dez) dias corridos, tal como consignado no item “l” da 

decisão de id. 12176625, que deferiu o processamento da recuperação 

judicial do Grupo Dismafe, finalizou em 06.08.2018 e como a presente 

demanda fora distribuída em 14.08.2018, nitidamente após o decêndio 

legal. Aliás, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que se mostra 

cabível a apresentação de impugnações extemporâneas ou em situações 

em que credor deixou de observar o prazo do art. 7º, §1º, da LRF, desde 

que o quadro-geral de credores não tenha sido homologado, conforme 

julgado do TJSP a seguir reproduzido: RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

Impugnação retardatária julgada improcedente, mantido o crédito incluído 

pelo Administrador judicial. Decisão reformada em parte. Impugnação, com 

efeito, retardatária, porque apresentada fora do prazo previsto no art. 8º 

LRF. Credora que também não observou o prazo do art. 7º §1º LRF. 

Alegação de não recebimento da correspondência prevista no art. 22 I "a" 

LRF. Irrelevância. Prazos que correm da publicação dos editais. 

Impugnação, todavia, que merece acolhida, para retificar a lista de 

credores apresentada pelo Administrador. Suposta ausência de 

comprovação da origem e valor do crédito. Inocorrência. Impugnante que 

apresenta sentença com trânsito em julgado, que reconhece crédito 

líquido, certo e exigível em seu favor. Crédito suficientemente comprovado. 

Art. 9º III LRF. Recurso provido em parte, para julgar procedente a 

impugnação e determinar a retificação do quadro de credores. (TJSP; 

Agravo de Instrumento 2168331-23.2014.8.26.0000; Relator (a): Teixeira 

Leite; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro 

de Santa Cruz do Rio Pardo - 3ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 

03/02/2015; Data de Registro: 09/02/2015). Feitas essas considerações, 

passo à análise do pedido de tutela de urgência pleiteado pela parte 

autora. Conforme relatado, o impugnante pretende a inclusão do seu 

crédito no montante de R$ 26.915,11 (vinte e seis mil novecentos e quinze 

reais e onze centavos), na classe quirografária, diante do contrato de 

prestação de serviços advocatícios firmado com a requerida (id. 

14741799). Requer, ainda, a concessão da tutela de urgência, nos termos 

do artigo 300 do CPC, a fim de exercer direito de voz e voto na Assembleia 

Geral de Credores, que será realizada na data de 14 de novembro de 

2018, às 9h, em primeira convocação, e em 22 de novembro de 2018, às 

9h, em segunda convocação, no Centro de Convenções do Hotel 

Paiaguás, com endereço na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n. 

1718, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78050-000, conforme 

d e c i s ã o  d e  i d .  1 5 9 9 7 2 9 5  d o s  a u t o s  p r i n c i p a i s  ( n ° 

1003689-02.2018.8.11.0041). O artigo 300 do CPC prevê a possibilidade 

de concessão de tutela de urgência quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Para a concessão da medida é necessária a 

cumulativa presença dos requisitos previstos no citado artigo. A ausência 

de qualquer deles inviabiliza a concessão de tutela de urgência. De acordo 

com o disposto no §1° do artigo 10 da LRF “Na recuperação judicial, os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembléia-geral de credores”. Por habilitação 

retardatária entende-se aquela que é proposta após o decurso do prazo 

do artigo 8° da LRF e antes da homologação do quadro geral de credores. 

Logo, àqueles credores que se insurgiram contra a lista apresentada pelo 

administrador judicial a destempo são dirigidas algumas sanções e 

justamente uma delas é a perda do direito de voto na Assembleia Geral de 

Credores, que somente não ocorre nos casos de créditos derivados da 

relação de trabalho, que não é a hipótese destes autos. Convém destacar 

que este juízo filia-se ao entendimento de que, conquanto os honorários 

advocatícios sucumbenciais ou contratuais ostentem natureza alimentar, 

não são equiparados aos créditos de origem trabalhista para efeitos de 

habilitação nos processos de recuperação judicial, pois integram a classe 

de créditos com privilégio geral, nos termos do artigo 24 da Lei n° 

8.906/94, conforme precedentes do e. STJ[1]. Ademais, o contrato 

apresentado (id. 14741964) mostra-se como qualquer outro de prestação 

de serviços convencionado entre a devedora e os credores/fornecedores 

pessoas físicas, não implicando no reconhecimento da existência de 

relação de trabalho entre eles, pois ausentes os requisitos necessários 

para tanto. Desta forma, como a presente demanda sujeita-se à regra 

contida no §1° do artigo 10° da LRF, por se tratar de habilitação 

retardatária de crédito, não restam caracterizados os requisitos previstos 

no artigo 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, alegados pela parte autora. 

Ainda, para se legitimar a votar não basta ser credor concursal, é 

necessário que o respectivo crédito tenha sido verificado pelo 

administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos 

comerciais e fiscais do devedor e nos documentos apresentados pelo 

credor, o que, diante da exclusão feita pelo auxiliar do juízo, será realizado 

novamente pela via judicial. Neste sentido, oportunas as considerações 

dos ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in 

verbis[2]: Em verdade, o fundamento dessa norma que subtrai o direito de 

voto de habilitante retardatário decorre da regra geral encontrada no art. 

39 da LRF, segundo a qual somente se legitima a votar o credor concursal 

cujo crédito esteja verificado no tempo da assembleia. Por esse motivo, 

nem sempre os titulares de crédito retardatário estão privados do direito 

de voto. Conforme observa Adalberto Simão Filho, os titulares de crédito 

retardatário terão direito de voto se no tempo da assembleia geral de 

credores já tiver sido homologado o quadro geral de credores, conforme, 

aliás, pode-se ler no art. 39, caput, da LRF. Com base nesse mesmo 

dispositivo legal, também poderão os habilitantes de crédito retardatário 

votar se, no tempo da realização do conclave, já estiverem habilitados ou 

que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial. Da mesma 

maneira, não se legitimarão a votar os créditos que, conquanto incialmente 

habilitados, tenham sido excluídos da relação de credores. Deste modo, 

não há razões para conceder à parte autora, em sede de tutela 

antecipada, o direito de voto na assembleia geral de credores designada 

nos autos da recuperação judicial da empresa requerida, pois a própria Lei 

n° 11.101/2005 veda esta participação nos casos de habilitação 
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retardatária. Por outro lado, cumpre ressaltar que todos os credores do 

devedor poderão participar do ato assemblear, conforme se verifica pela 

análise dos artigos 39, §1° e 43, caput, da Lei n° 11.101/2005, todavia, 

isso não significa que também terão o direito de voto, mas tão somente o 

de voz, devendo ser observadas e obedecidas as exceções legais pelo 

condutor da solenidade. Diante do exposto, indefiro a liminar no tocante à 

concessão do direito de voto ao credor na Assembleia Geral de Credores 

referente à quantia de R$ 26.915,11, posto que ausentes os requisitos 

autorizadores para a sua concessão (probabilidade do direito e o perigo 

de dano), consignando que o mesmo poderá participar do ato assemblear, 

sem, contudo, poder votar. No mais, a fim de promover o prosseguimento 

regular do feito, intime-se a recuperada para se manifestar em 05 (cinco) 

dias quanto aos termos da presente demanda. Decorrido o prazo 

assinalado, intime-se a Administradora Judicial para emitir parecer, 

devendo juntar aos autos laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação (art. 12, parágrafo 

único, da LRF). Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito [1] AgRg no REsp 1077528/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 

09/11/2010; AgRg no REsp 1101332/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 28/06/2012; 

REsp 1068838/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ 

Acórdão Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

24/11/2009, DJe 04/02/2010; REsp 1184770/SC, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/04/2010, DJe 19/05/2010. [2] 

Ayoub, Luiz Roberto; Cavalli, Cassio. A construção jurisprudencial da 

recuperação de empresas. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 

290-291.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028261-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENCA INSTITUCIONAL GEAP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA OAB - DF45861 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAC PARTICIPACAO E AGROPECUARIA S/A - EM RECUPERACAO 

JUDICIAL (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO(A))

BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA OAB - SP248704 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1028261-56.2017.811.0041 Vistos. Diante da 

regular intimação das partes por meio do DJE n° 10310, disponibilizado em 

06/08/2018, acerca da data a ser realizada a avaliação do imóvel, e 

considerando a ausência de justificativa plausível para realização de novo 

ato pelo expert e a apresentação do laudo pericial, julgo prejudicados os 

requerimentos de ids. 14749755 e 14680716, formulados pela requerente. 

Assim, intimem-se as partes para se manifestarem sobre do laudo pericial 

acostados aos autos (ids. 14997128, 15334728, 15334724, 15334723, 

15334721, 15334719 15334717), no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 477, § 1°, do CPC. Ainda, oficie-se à Conta Única do 

e. TJMT, para que promova a vinculação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) a este processo, conforme comprovantes de ids. 11055840 e 

11055781). Desde já, defiro parcialmente o pedido do perito avaliador 

nomeado (id. 14997128), devendo ser expedido alvará referente a 50% do 

valor depositado (R$ 5.000,00), a ser creditado na conta indicada por ele 

naquela oportunidade. Comunique-se o juízo deprecante acerca da 

apresentação do laudo de avaliação do imóvel, encaminhando cópia do 

documento. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá, 31 de 

outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024712-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATHA TAYA MIRANDA CINTRA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico nº 1024712-04.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

Impugnação de Crédito proposta por Renatha Taya Miranda Cintra, 

almejando a inclusão de crédito a que entende fazer jus no processo de 

recuperação judicial da empresa Lumen Consultoria, Construções e 

Comércio Ltda. e outras. Determinado o recolhimento das custas de 

distribuição da presente (id. 15106824), a requerente quedou-se inerte, 

consoante certidão de id. 16045897. Vieram os autos conclusos. É o 

relato. Fundamento e decido. Diante da patente e injustificada inércia da 

parte autora em promover o recolhimento das custas iniciais, mesmo 

intimada para tanto, o cancelamento da distribuição do feito é medida que 

ora se impõe, nos termos do art. 290 do CPC. Nesse sentido é a posição 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. AUTORA QUE, REGULARMENTE 

INTIMADA, NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA 

APRESENTAR O REGULAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. SENTENÇA DE 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO 

DAS DESPESAS PROCESSUAIS INICIAIS, NA FORMA DO ARTIGO 290 DO 

CPC. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. RECORRENTE PUGNA PELA 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

CANCELAMENTO QUE DECORREU DO NÃO CUMPRIMENTO DE 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL E NÃO DE UMA ANÁLISE PRECISA DO PERFIL 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO DEMANDANTE. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. 

[...] reputa-se que a Autora foi intimada da decisão que indeferiu a 

gratuidade de justiça, teve prazo para o recolhimento das custas, contudo, 

permaneceu inerte. Assim, conquanto não foram recolhidas as custas, 

conforme determinado, resta evidenciado o cumprimento dos requisitos 

autorizadores da extinção, na forma do artigo 290 do Código de Processo 

Civil. Cabe frisar que a controvérsia, em sede recursal, trata de custas 

iniciais, e não de complementação. Dessa forma, de acordo com 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cancelamento da 

distribuição, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, 

independe de prévia intimação pessoal da parte. Outrossim, tem-se que a 

sentença recorrida não merece reforma, uma vez que o cancelamento da 

distribuição decorreu do não cumprimento de uma determinação judicial, e 

não de uma análise precisa do perfil de hipossuficiência do demandante. 

[ . . . ]  R E C U R S O  D E S P R O V I D O .  ( T J R J  -  A p e l a ç ã o 

0015660-27.2017.8.19.0004, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, 

Vigésima Sexta Câmara Cível, Julgamento 07/12/2017). RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

MATERIAL - FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS - GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A falta de pagamento das custas enseja o cancelamento da 

distribuição do feito. É o que se infere da exegese do artigo 290, do CPC, 

eis que configura ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. O transcurso de prazo sem 

a manifestação do autor quanto ao recolhimento das custas iniciais resulta 

no indeferimento da inicial, razão pela qual não há falar em reforma do 

decisum. De mais a mais, o valor da guia de recolhimento para este 

processo gira em torno R$ 1.030,00 (um mil e trinta reais), valor 

correspondente a pouco mais de um salário mínimo, o que não se mostra 

expressivo, considerando os fatos e as circunstâncias do caso concreto. 
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Da mesma forma, não pode prosperar o pleito alternativo de recolhimento 

das custas ao final, o item 2.14.2 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça - CNGC, de observância obrigatória, veda 

expressamente o pagamento das custas ao final do processo, razão pela 

qual o pedido não prospera. (Ap 26187/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018) Pelo exposto, indefiro a petição 

inicial, e, consequentemente, julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, determinando o cancelamento do 

feito nos termos do art. 290 do CPC. Deixo de condenar a requerente em 

honorários advocatícios, uma vez que a relação processual não chegou a 

se aperfeiçoar, não tendo havido a intervenção de advogado pela parte 

requerida. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de outubro de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024639-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALONSO SOUZA SANTOS (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico nº 1024639-32.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

Impugnação de Crédito proposta por Alonso Souza Santos, almejando a 

inclusão de crédito a que entende fazer jus no processo de recuperação 

judicial da empresa Lumen Consultoria, Construções e Comércio Ltda. e 

outras. Determinado o recolhimento das custas de distribuição da presente 

(id. 15091272), a requerente quedou-se inerte, consoante certidão de id. 

15934058. Vieram os autos conclusos. É o relato. Fundamento e decido. 

Diante da patente e injustificada inércia da parte autora em promover o 

recolhimento das custas iniciais, mesmo intimada para tanto, o 

cancelamento da distribuição do feito é medida que ora se impõe, nos 

termos do art. 290 do CPC. Nesse sentido é a posição jurisprudencial: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO PELO JUÍZO A 

QUO. AUTORA QUE, REGULARMENTE INTIMADA, NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA APRESENTAR O REGULAR 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. SENTENÇA DE CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS INICIAIS, NA FORMA DO ARTIGO 290 DO CPC. 

IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. RECORRENTE PUGNA PELA CONCESSÃO 

DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO QUE 

DECORREU DO NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL E NÃO 

DE UMA ANÁLISE PRECISA DO PERFIL DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

DEMANDANTE. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. [...] reputa-se que a Autora 

foi intimada da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, teve prazo 

para o recolhimento das custas, contudo, permaneceu inerte. Assim, 

conquanto não foram recolhidas as custas, conforme determinado, resta 

evidenciado o cumprimento dos requisitos autorizadores da extinção, na 

forma do artigo 290 do Código de Processo Civil. Cabe frisar que a 

controvérsia, em sede recursal, trata de custas iniciais, e não de 

complementação. Dessa forma, de acordo com entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, o cancelamento da distribuição, com fulcro no artigo 

290 do Código de Processo Civil, independe de prévia intimação pessoal 

da parte. Outrossim, tem-se que a sentença recorrida não merece 

reforma, uma vez que o cancelamento da distribuição decorreu do não 

cumprimento de uma determinação judicial, e não de uma análise precisa 

do perfil de hipossuficiência do demandante. [...] RECURSO DESPROVIDO. 

(TJRJ - Apelação 0015660-27.2017.8.19.0004, Rel. Des. Wilson do 

Nascimento Reis, Vigésima Sexta Câmara Cível, Julgamento 07/12/2017). 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL E MATERIAL - FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS - 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A falta de pagamento das custas enseja o 

cancelamento da distribuição do feito. É o que se infere da exegese do 

artigo 290, do CPC, eis que configura ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. O 

transcurso de prazo sem a manifestação do autor quanto ao recolhimento 

das custas iniciais resulta no indeferimento da inicial, razão pela qual não 

há falar em reforma do decisum. De mais a mais, o valor da guia de 

recolhimento para este processo gira em torno R$ 1.030,00 (um mil e trinta 

reais), valor correspondente a pouco mais de um salário mínimo, o que não 

se mostra expressivo, considerando os fatos e as circunstâncias do caso 

concreto. Da mesma forma, não pode prosperar o pleito alternativo de 

recolhimento das custas ao final, o item 2.14.2 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça - CNGC, de observância 

obrigatória, veda expressamente o pagamento das custas ao final do 

processo, razão pela qual o pedido não prospera. (Ap 26187/2018, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018) Pelo 

exposto, indefiro a petição inicial, e, consequentemente, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, 

determinando o cancelamento do feito nos termos do art. 290 do CPC. 

Deixo de condenar a requerente em honorários advocatícios, uma vez que 

a relação processual não chegou a se aperfeiçoar, não tendo havido a 

intervenção de advogado pela parte requerida. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024646-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RODRIGUES CINTRA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico nº 1024646-24.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

Impugnação de Crédito proposta por Leonardo Rodrigues Cintra, almejando 

a inclusão de crédito a que entende fazer jus no processo de 

recuperação judicial da empresa Lumen Consultoria, Construções e 

Comércio Ltda. e outras. Determinado o recolhimento das custas de 

distribuição da presente (id. 15091240), a requerente quedou-se inerte, 

consoante certidão de id. 15933690. Vieram os autos conclusos. É o 

relato. Fundamento e decido. Diante da patente e injustificada inércia da 

parte autora em promover o recolhimento das custas iniciais, mesmo 

intimada para tanto, o cancelamento da distribuição do feito é medida que 

ora se impõe, nos termos do art. 290 do CPC. Nesse sentido é a posição 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. AUTORA QUE, REGULARMENTE 

INTIMADA, NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA 

APRESENTAR O REGULAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. SENTENÇA DE 
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CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO 

DAS DESPESAS PROCESSUAIS INICIAIS, NA FORMA DO ARTIGO 290 DO 

CPC. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. RECORRENTE PUGNA PELA 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

CANCELAMENTO QUE DECORREU DO NÃO CUMPRIMENTO DE 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL E NÃO DE UMA ANÁLISE PRECISA DO PERFIL 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO DEMANDANTE. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. 

[...] reputa-se que a Autora foi intimada da decisão que indeferiu a 

gratuidade de justiça, teve prazo para o recolhimento das custas, contudo, 

permaneceu inerte. Assim, conquanto não foram recolhidas as custas, 

conforme determinado, resta evidenciado o cumprimento dos requisitos 

autorizadores da extinção, na forma do artigo 290 do Código de Processo 

Civil. Cabe frisar que a controvérsia, em sede recursal, trata de custas 

iniciais, e não de complementação. Dessa forma, de acordo com 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cancelamento da 

distribuição, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, 

independe de prévia intimação pessoal da parte. Outrossim, tem-se que a 

sentença recorrida não merece reforma, uma vez que o cancelamento da 

distribuição decorreu do não cumprimento de uma determinação judicial, e 

não de uma análise precisa do perfil de hipossuficiência do demandante. 

[ . . . ]  R E C U R S O  D E S P R O V I D O .  ( T J R J  -  A p e l a ç ã o 

0015660-27.2017.8.19.0004, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, 

Vigésima Sexta Câmara Cível, Julgamento 07/12/2017). RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

MATERIAL - FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS - GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A falta de pagamento das custas enseja o cancelamento da 

distribuição do feito. É o que se infere da exegese do artigo 290, do CPC, 

eis que configura ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. O transcurso de prazo sem 

a manifestação do autor quanto ao recolhimento das custas iniciais resulta 

no indeferimento da inicial, razão pela qual não há falar em reforma do 

decisum. De mais a mais, o valor da guia de recolhimento para este 

processo gira em torno R$ 1.030,00 (um mil e trinta reais), valor 

correspondente a pouco mais de um salário mínimo, o que não se mostra 

expressivo, considerando os fatos e as circunstâncias do caso concreto. 

Da mesma forma, não pode prosperar o pleito alternativo de recolhimento 

das custas ao final, o item 2.14.2 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça - CNGC, de observância obrigatória, veda 

expressamente o pagamento das custas ao final do processo, razão pela 

qual o pedido não prospera. (Ap 26187/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018) Pelo exposto, indefiro a petição 

inicial, e, consequentemente, julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, determinando o cancelamento do 

feito nos termos do art. 290 do CPC. Deixo de condenar a requerente em 

honorários advocatícios, uma vez que a relação processual não chegou a 

se aperfeiçoar, não tendo havido a intervenção de advogado pela parte 

requerida. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de outubro de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024650-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTIS TAYA MIRANDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico nº 1024650-61.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

Impugnação de Crédito proposta por Miltis Taya Miranda, almejando a 

inclusão de crédito a que entende fazer jus no processo de recuperação 

judicial da empresa Lumen Consultoria, Construções e Comércio Ltda. e 

outras. Determinado o recolhimento das custas de distribuição da presente 

(id. 15091166), a requerente quedou-se inerte, consoante certidão de id. 

1593661. Vieram os autos conclusos. É o relato. Fundamento e decido. 

Diante da patente e injustificada inércia da parte autora em promover o 

recolhimento das custas iniciais, mesmo intimada para tanto, o 

cancelamento da distribuição do feito é medida que ora se impõe, nos 

termos do art. 290 do CPC. Nesse sentido é a posição jurisprudencial: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO PELO JUÍZO A 

QUO. AUTORA QUE, REGULARMENTE INTIMADA, NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA APRESENTAR O REGULAR 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. SENTENÇA DE CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS INICIAIS, NA FORMA DO ARTIGO 290 DO CPC. 

IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. RECORRENTE PUGNA PELA CONCESSÃO 

DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO QUE 

DECORREU DO NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL E NÃO 

DE UMA ANÁLISE PRECISA DO PERFIL DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

DEMANDANTE. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. [...] reputa-se que a Autora 

foi intimada da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, teve prazo 

para o recolhimento das custas, contudo, permaneceu inerte. Assim, 

conquanto não foram recolhidas as custas, conforme determinado, resta 

evidenciado o cumprimento dos requisitos autorizadores da extinção, na 

forma do artigo 290 do Código de Processo Civil. Cabe frisar que a 

controvérsia, em sede recursal, trata de custas iniciais, e não de 

complementação. Dessa forma, de acordo com entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, o cancelamento da distribuição, com fulcro no artigo 

290 do Código de Processo Civil, independe de prévia intimação pessoal 

da parte. Outrossim, tem-se que a sentença recorrida não merece 

reforma, uma vez que o cancelamento da distribuição decorreu do não 

cumprimento de uma determinação judicial, e não de uma análise precisa 

do perfil de hipossuficiência do demandante. [...] RECURSO DESPROVIDO. 

(TJRJ - Apelação 0015660-27.2017.8.19.0004, Rel. Des. Wilson do 

Nascimento Reis, Vigésima Sexta Câmara Cível, Julgamento 07/12/2017). 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL E MATERIAL - FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS - 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A falta de pagamento das custas enseja o 

cancelamento da distribuição do feito. É o que se infere da exegese do 

artigo 290, do CPC, eis que configura ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. O 

transcurso de prazo sem a manifestação do autor quanto ao recolhimento 

das custas iniciais resulta no indeferimento da inicial, razão pela qual não 

há falar em reforma do decisum. De mais a mais, o valor da guia de 

recolhimento para este processo gira em torno R$ 1.030,00 (um mil e trinta 

reais), valor correspondente a pouco mais de um salário mínimo, o que não 

se mostra expressivo, considerando os fatos e as circunstâncias do caso 

concreto. Da mesma forma, não pode prosperar o pleito alternativo de 

recolhimento das custas ao final, o item 2.14.2 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça - CNGC, de observância 

obrigatória, veda expressamente o pagamento das custas ao final do 

processo, razão pela qual o pedido não prospera. (Ap 26187/2018, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018) Pelo 

exposto, indefiro a petição inicial, e, consequentemente, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, 

determinando o cancelamento do feito nos termos do art. 290 do CPC. 

Deixo de condenar a requerente em honorários advocatícios, uma vez que 

a relação processual não chegou a se aperfeiçoar, não tendo havido a 

intervenção de advogado pela parte requerida. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024643-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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HENRIQUE ALVES FERREIRA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico nº 1024643-69.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

Impugnação de Crédito proposta por Henrique Alves Ferreira, almejando a 

inclusão de crédito a que entende fazer jus no processo de recuperação 

judicial da empresa Lumen Consultoria, Construções e Comércio Ltda. e 

outras. Determinado o recolhimento das custas de distribuição da presente 

(id. 15091114), a requerente quedou-se inerte, consoante certidão de id. 

15933651. Vieram os autos conclusos. É o relato. Fundamento e decido. 

Diante da patente e injustificada inércia da parte autora em promover o 

recolhimento das custas iniciais, mesmo intimada para tanto, o 

cancelamento da distribuição do feito é medida que ora se impõe, nos 

termos do art. 290 do CPC. Nesse sentido é a posição jurisprudencial: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO PELO JUÍZO A 

QUO. AUTORA QUE, REGULARMENTE INTIMADA, NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA APRESENTAR O REGULAR 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. SENTENÇA DE CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS INICIAIS, NA FORMA DO ARTIGO 290 DO CPC. 

IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. RECORRENTE PUGNA PELA CONCESSÃO 

DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO QUE 

DECORREU DO NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL E NÃO 

DE UMA ANÁLISE PRECISA DO PERFIL DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

DEMANDANTE. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. [...] reputa-se que a Autora 

foi intimada da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, teve prazo 

para o recolhimento das custas, contudo, permaneceu inerte. Assim, 

conquanto não foram recolhidas as custas, conforme determinado, resta 

evidenciado o cumprimento dos requisitos autorizadores da extinção, na 

forma do artigo 290 do Código de Processo Civil. Cabe frisar que a 

controvérsia, em sede recursal, trata de custas iniciais, e não de 

complementação. Dessa forma, de acordo com entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, o cancelamento da distribuição, com fulcro no artigo 

290 do Código de Processo Civil, independe de prévia intimação pessoal 

da parte. Outrossim, tem-se que a sentença recorrida não merece 

reforma, uma vez que o cancelamento da distribuição decorreu do não 

cumprimento de uma determinação judicial, e não de uma análise precisa 

do perfil de hipossuficiência do demandante. [...] RECURSO DESPROVIDO. 

(TJRJ - Apelação 0015660-27.2017.8.19.0004, Rel. Des. Wilson do 

Nascimento Reis, Vigésima Sexta Câmara Cível, Julgamento 07/12/2017). 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL E MATERIAL - FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS - 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A falta de pagamento das custas enseja o 

cancelamento da distribuição do feito. É o que se infere da exegese do 

artigo 290, do CPC, eis que configura ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. O 

transcurso de prazo sem a manifestação do autor quanto ao recolhimento 

das custas iniciais resulta no indeferimento da inicial, razão pela qual não 

há falar em reforma do decisum. De mais a mais, o valor da guia de 

recolhimento para este processo gira em torno R$ 1.030,00 (um mil e trinta 

reais), valor correspondente a pouco mais de um salário mínimo, o que não 

se mostra expressivo, considerando os fatos e as circunstâncias do caso 

concreto. Da mesma forma, não pode prosperar o pleito alternativo de 

recolhimento das custas ao final, o item 2.14.2 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça - CNGC, de observância 

obrigatória, veda expressamente o pagamento das custas ao final do 

processo, razão pela qual o pedido não prospera. (Ap 26187/2018, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018) Pelo 

exposto, indefiro a petição inicial, e, consequentemente, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, 

determinando o cancelamento do feito nos termos do art. 290 do CPC. 

Deixo de condenar a requerente em honorários advocatícios, uma vez que 

a relação processual não chegou a se aperfeiçoar, não tendo havido a 

intervenção de advogado pela parte requerida. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024640-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico nº 1024640-17.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

Impugnação de Crédito proposta por Antonio Pereira dos Santos, 

almejando a inclusão de crédito a que entende fazer jus no processo de 

recuperação judicial da empresa Lumen Consultoria, Construções e 

Comércio Ltda. e outras. Determinado o recolhimento das custas de 

distribuição da presente (id. 15091038), a requerente quedou-se inerte, 

consoante certidão de id. 15933641. Vieram os autos conclusos. É o 

relato. Fundamento e decido. Diante da patente e injustificada inércia da 

parte autora em promover o recolhimento das custas iniciais, mesmo 

intimada para tanto, o cancelamento da distribuição do feito é medida que 

ora se impõe, nos termos do art. 290 do CPC. Nesse sentido é a posição 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. AUTORA QUE, REGULARMENTE 

INTIMADA, NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA 

APRESENTAR O REGULAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. SENTENÇA DE 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO 

DAS DESPESAS PROCESSUAIS INICIAIS, NA FORMA DO ARTIGO 290 DO 

CPC. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. RECORRENTE PUGNA PELA 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

CANCELAMENTO QUE DECORREU DO NÃO CUMPRIMENTO DE 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL E NÃO DE UMA ANÁLISE PRECISA DO PERFIL 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO DEMANDANTE. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. 

[...] reputa-se que a Autora foi intimada da decisão que indeferiu a 

gratuidade de justiça, teve prazo para o recolhimento das custas, contudo, 

permaneceu inerte. Assim, conquanto não foram recolhidas as custas, 

conforme determinado, resta evidenciado o cumprimento dos requisitos 

autorizadores da extinção, na forma do artigo 290 do Código de Processo 

Civil. Cabe frisar que a controvérsia, em sede recursal, trata de custas 

iniciais, e não de complementação. Dessa forma, de acordo com 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cancelamento da 

distribuição, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, 

independe de prévia intimação pessoal da parte. Outrossim, tem-se que a 

sentença recorrida não merece reforma, uma vez que o cancelamento da 
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distribuição decorreu do não cumprimento de uma determinação judicial, e 

não de uma análise precisa do perfil de hipossuficiência do demandante. 

[ . . . ]  R E C U R S O  D E S P R O V I D O .  ( T J R J  -  A p e l a ç ã o 

0015660-27.2017.8.19.0004, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, 

Vigésima Sexta Câmara Cível, Julgamento 07/12/2017). RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

MATERIAL - FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS - GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A falta de pagamento das custas enseja o cancelamento da 

distribuição do feito. É o que se infere da exegese do artigo 290, do CPC, 

eis que configura ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. O transcurso de prazo sem 

a manifestação do autor quanto ao recolhimento das custas iniciais resulta 

no indeferimento da inicial, razão pela qual não há falar em reforma do 

decisum. De mais a mais, o valor da guia de recolhimento para este 

processo gira em torno R$ 1.030,00 (um mil e trinta reais), valor 

correspondente a pouco mais de um salário mínimo, o que não se mostra 

expressivo, considerando os fatos e as circunstâncias do caso concreto. 

Da mesma forma, não pode prosperar o pleito alternativo de recolhimento 

das custas ao final, o item 2.14.2 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça - CNGC, de observância obrigatória, veda 

expressamente o pagamento das custas ao final do processo, razão pela 

qual o pedido não prospera. (Ap 26187/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018) Pelo exposto, indefiro a petição 

inicial, e, consequentemente, julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, determinando o cancelamento do 

feito nos termos do art. 290 do CPC. Deixo de condenar a requerente em 

honorários advocatícios, uma vez que a relação processual não chegou a 

se aperfeiçoar, não tendo havido a intervenção de advogado pela parte 

requerida. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de outubro de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024819-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE DONATONI (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico nº 1024819-48.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

Impugnação de Crédito proposta por Ademir José Donatoni, almejando a 

inclusão de crédito a que entende fazer jus no processo de recuperação 

judicial da empresa Lumen Consultoria, Construções e Comércio Ltda. e 

outras. Determinado o recolhimento das custas de distribuição da presente 

(id. 15090811), a requerente quedou-se inerte, consoante certidão de id. 

15933278. Vieram os autos conclusos. É o relato. Fundamento e decido. 

Diante da patente e injustificada inércia da parte autora em promover o 

recolhimento das custas iniciais, mesmo intimada para tanto, o 

cancelamento da distribuição do feito é medida que ora se impõe, nos 

termos do art. 290 do CPC. Nesse sentido é a posição jurisprudencial: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO PELO JUÍZO A 

QUO. AUTORA QUE, REGULARMENTE INTIMADA, NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA APRESENTAR O REGULAR 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. SENTENÇA DE CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS INICIAIS, NA FORMA DO ARTIGO 290 DO CPC. 

IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. RECORRENTE PUGNA PELA CONCESSÃO 

DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO QUE 

DECORREU DO NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL E NÃO 

DE UMA ANÁLISE PRECISA DO PERFIL DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

DEMANDANTE. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. [...] reputa-se que a Autora 

foi intimada da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, teve prazo 

para o recolhimento das custas, contudo, permaneceu inerte. Assim, 

conquanto não foram recolhidas as custas, conforme determinado, resta 

evidenciado o cumprimento dos requisitos autorizadores da extinção, na 

forma do artigo 290 do Código de Processo Civil. Cabe frisar que a 

controvérsia, em sede recursal, trata de custas iniciais, e não de 

complementação. Dessa forma, de acordo com entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, o cancelamento da distribuição, com fulcro no artigo 

290 do Código de Processo Civil, independe de prévia intimação pessoal 

da parte. Outrossim, tem-se que a sentença recorrida não merece 

reforma, uma vez que o cancelamento da distribuição decorreu do não 

cumprimento de uma determinação judicial, e não de uma análise precisa 

do perfil de hipossuficiência do demandante. [...] RECURSO DESPROVIDO. 

(TJRJ - Apelação 0015660-27.2017.8.19.0004, Rel. Des. Wilson do 

Nascimento Reis, Vigésima Sexta Câmara Cível, Julgamento 07/12/2017). 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL E MATERIAL - FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS - 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A falta de pagamento das custas enseja o 

cancelamento da distribuição do feito. É o que se infere da exegese do 

artigo 290, do CPC, eis que configura ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. O 

transcurso de prazo sem a manifestação do autor quanto ao recolhimento 

das custas iniciais resulta no indeferimento da inicial, razão pela qual não 

há falar em reforma do decisum. De mais a mais, o valor da guia de 

recolhimento para este processo gira em torno R$ 1.030,00 (um mil e trinta 

reais), valor correspondente a pouco mais de um salário mínimo, o que não 

se mostra expressivo, considerando os fatos e as circunstâncias do caso 

concreto. Da mesma forma, não pode prosperar o pleito alternativo de 

recolhimento das custas ao final, o item 2.14.2 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça - CNGC, de observância 

obrigatória, veda expressamente o pagamento das custas ao final do 

processo, razão pela qual o pedido não prospera. (Ap 26187/2018, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018) Pelo 

exposto, indefiro a petição inicial, e, consequentemente, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, 

determinando o cancelamento do feito nos termos do art. 290 do CPC. 

Deixo de condenar a requerente em honorários advocatícios, uma vez que 

a relação processual não chegou a se aperfeiçoar, não tendo havido a 

intervenção de advogado pela parte requerida. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024822-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
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Processo eletrônico nº 1024822-03.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

Impugnação de Crédito proposta por Goldem Gestão de Negócios 

Imobiliários Ltda., almejando a inclusão de crédito a que entende fazer jus 

no processo de recuperação judicial da empresa Lumen Consultoria, 

Construções e Comércio Ltda. e outras. Determinado o recolhimento das 

custas de distribuição da presente (id. 15090737), a requerente 

quedou-se inerte, consoante certidão de id. 15933254. Vieram os autos 

conclusos. É o relato. Fundamento e decido. Diante da patente e 

injustificada inércia da parte autora em promover o recolhimento das 

custas iniciais, mesmo intimada para tanto, o cancelamento da distribuição 

do feito é medida que ora se impõe, nos termos do art. 290 do CPC. Nesse 

sentido é a posição jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. AUTORA 

QUE, REGULARMENTE INTIMADA, NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL PARA APRESENTAR O REGULAR RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS. SENTENÇA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO 

DO NÃO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS INICIAIS, NA 

FORMA DO ARTIGO 290 DO CPC. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. 

RECORRENTE PUGNA PELA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO QUE DECORREU DO NÃO 

CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL E NÃO DE UMA ANÁLISE 

PRECISA DO PERFIL DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO DEMANDANTE. SENTENÇA 

QUE SE MANTÉM. [...] reputa-se que a Autora foi intimada da decisão que 

indeferiu a gratuidade de justiça, teve prazo para o recolhimento das 

custas, contudo, permaneceu inerte. Assim, conquanto não foram 

recolhidas as custas, conforme determinado, resta evidenciado o 

cumprimento dos requisitos autorizadores da extinção, na forma do artigo 

290 do Código de Processo Civil. Cabe frisar que a controvérsia, em sede 

recursal, trata de custas iniciais, e não de complementação. Dessa forma, 

de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o 

cancelamento da distribuição, com fulcro no artigo 290 do Código de 

Processo Civil, independe de prévia intimação pessoal da parte. 

Outrossim, tem-se que a sentença recorrida não merece reforma, uma vez 

que o cancelamento da distribuição decorreu do não cumprimento de uma 

determinação judicial, e não de uma análise precisa do perfil de 

hipossuficiência do demandante. [...] RECURSO DESPROVIDO. (TJRJ - 

Apelação 0015660-27.2017.8.19.0004, Rel. Des. Wilson do Nascimento 

Reis, Vigésima Sexta Câmara Cível, Julgamento 07/12/2017). RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

MATERIAL - FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS - GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A falta de pagamento das custas enseja o cancelamento da 

distribuição do feito. É o que se infere da exegese do artigo 290, do CPC, 

eis que configura ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. O transcurso de prazo sem 

a manifestação do autor quanto ao recolhimento das custas iniciais resulta 

no indeferimento da inicial, razão pela qual não há falar em reforma do 

decisum. De mais a mais, o valor da guia de recolhimento para este 

processo gira em torno R$ 1.030,00 (um mil e trinta reais), valor 

correspondente a pouco mais de um salário mínimo, o que não se mostra 

expressivo, considerando os fatos e as circunstâncias do caso concreto. 

Da mesma forma, não pode prosperar o pleito alternativo de recolhimento 

das custas ao final, o item 2.14.2 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça - CNGC, de observância obrigatória, veda 

expressamente o pagamento das custas ao final do processo, razão pela 

qual o pedido não prospera. (Ap 26187/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018) Pelo exposto, indefiro a petição 

inicial, e, consequentemente, julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, determinando o cancelamento do 

feito nos termos do art. 290 do CPC. Deixo de condenar a requerente em 

honorários advocatícios, uma vez que a relação processual não chegou a 

se aperfeiçoar, não tendo havido a intervenção de advogado pela parte 

requerida. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de outubro de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024829-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GL CONTABILIDADE LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico nº 1024829-92.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

Impugnação de Crédito proposta por GL Contabilidade Ltda., almejando a 

inclusão de crédito a que entende fazer jus no processo de recuperação 

judicial da empresa Lumen Consultoria, Construções e Comércio Ltda. e 

outras. Determinado o recolhimento das custas de distribuição da presente 

(id. 15089727), a requerente quedou-se inerte, consoante certidão de id. 

15932431. Vieram os autos conclusos. É o relato. Fundamento e decido. 

Diante da patente e injustificada inércia da parte autora em promover o 

recolhimento das custas iniciais, mesmo intimada para tanto, o 

cancelamento da distribuição do feito é medida que ora se impõe, nos 

termos do art. 290 do CPC. Nesse sentido é a posição jurisprudencial: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO PELO JUÍZO A 

QUO. AUTORA QUE, REGULARMENTE INTIMADA, NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA APRESENTAR O REGULAR 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. SENTENÇA DE CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS INICIAIS, NA FORMA DO ARTIGO 290 DO CPC. 

IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. RECORRENTE PUGNA PELA CONCESSÃO 

DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO QUE 

DECORREU DO NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL E NÃO 

DE UMA ANÁLISE PRECISA DO PERFIL DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

DEMANDANTE. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. [...] reputa-se que a Autora 

foi intimada da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, teve prazo 

para o recolhimento das custas, contudo, permaneceu inerte. Assim, 

conquanto não foram recolhidas as custas, conforme determinado, resta 

evidenciado o cumprimento dos requisitos autorizadores da extinção, na 

forma do artigo 290 do Código de Processo Civil. Cabe frisar que a 

controvérsia, em sede recursal, trata de custas iniciais, e não de 

complementação. Dessa forma, de acordo com entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, o cancelamento da distribuição, com fulcro no artigo 

290 do Código de Processo Civil, independe de prévia intimação pessoal 

da parte. Outrossim, tem-se que a sentença recorrida não merece 

reforma, uma vez que o cancelamento da distribuição decorreu do não 

cumprimento de uma determinação judicial, e não de uma análise precisa 

do perfil de hipossuficiência do demandante. [...] RECURSO DESPROVIDO. 

(TJRJ - Apelação 0015660-27.2017.8.19.0004, Rel. Des. Wilson do 

Nascimento Reis, Vigésima Sexta Câmara Cível, Julgamento 07/12/2017). 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL E MATERIAL - FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS - 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A falta de pagamento das custas enseja o 

cancelamento da distribuição do feito. É o que se infere da exegese do 

artigo 290, do CPC, eis que configura ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. O 

transcurso de prazo sem a manifestação do autor quanto ao recolhimento 

das custas iniciais resulta no indeferimento da inicial, razão pela qual não 

há falar em reforma do decisum. De mais a mais, o valor da guia de 

recolhimento para este processo gira em torno R$ 1.030,00 (um mil e trinta 

reais), valor correspondente a pouco mais de um salário mínimo, o que não 

se mostra expressivo, considerando os fatos e as circunstâncias do caso 

concreto. Da mesma forma, não pode prosperar o pleito alternativo de 
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recolhimento das custas ao final, o item 2.14.2 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça - CNGC, de observância 

obrigatória, veda expressamente o pagamento das custas ao final do 

processo, razão pela qual o pedido não prospera. (Ap 26187/2018, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018) Pelo 

exposto, indefiro a petição inicial, e, consequentemente, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, 

determinando o cancelamento do feito nos termos do art. 290 do CPC. 

Deixo de condenar a requerente em honorários advocatícios, uma vez que 

a relação processual não chegou a se aperfeiçoar, não tendo havido a 

intervenção de advogado pela parte requerida. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024614-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ZANATA JUNIOR (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024614-19.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Jorge Zanata Junior, almejando a 

inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da recuperação 

judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comercio Ltda. e outras, que 

tramita nesta Vara Especializada sob o n. 1003689-02.2018.8.11.0041 

Determinada a emenda da inicial (id. 15100636), a requerente quedou-se 

inerte, consoante certidão de id. 16035344. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. Verifica-se da análise dos documentos 

acostados aos autos que, embora devidamente intimada, via DJE, através 

de seu advogado constituído, a parte autora não cumpriu a ordem de 

emenda a exordial deixando de cumprir os requisitos a que se refere o art. 

9º da LRF c/c art. 321 do CPC. Neste passo, tendo a parte autora deixado 

transcorrer in albis o prazo assinalado para sua manifestação, deverá 

arcar com o ônus de sua inércia, consubstanciado no indeferimento da 

petição inicial. Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS 

PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno 

de decisão que indeferiu a petição inicial, após descumprimento de 

determinação para emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A 

jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela 

parte autora, do ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento 

desta (...). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante 

esclarecer que nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito 

por indeferimento da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a 

intimação pessoal da parte autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, 

dispõe que a intimação pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas 

nos incisos II e III do referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO MANTIDA. Oportunizada a emenda à inicial para que a parte 

embargante regularizasse a representação processual e não sanado o 

vício (art. 76 do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 

Desnecessidade de intimação pessoal para a emenda à inicial, o que 

somente ocorre nas hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, 

situação diversa a dos autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação 

Cível Nº 70076653542, Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava 

Câmara Cível, Julgado em 26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O indeferimento da inicial por 

descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da 

parte. 2. Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não 

cumprida, correta a sentença que extingue o processo, não devendo se 

falar em violação aos princípios do aproveitamento dos atos processuais e 

da celeridade processual. 3. Apelo não provido. (TJDF, Acórdão 

n.1101551, 07085107520178070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no PJe: 

11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, indefiro a petição 

inicial, com base no art. 321, parágrafo único e art. 330, inciso IV, ambos 

do CPC, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica 

suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. Deixo de condenar a requerente em 

honorários advocatícios, um vez que a relação processual não chegou a 

se aperfeiçoar. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos mediante a 

adoção das baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024618-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO FISCHER (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024618-56.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Marco Antonio Fischer, almejando a 

inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da recuperação 

judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comercio Ltda. e outras, que 

tramita nesta Vara Especializada sob o n. 1003689-02.2018.8.11.0041 

Determinada a emenda da inicial (id. 15100586), a requerente quedou-se 

inerte, consoante certidão de id. 16034803. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. Verifica-se da análise dos documentos 

acostados aos autos que, embora devidamente intimada, via DJE, através 

de seu advogado constituído, a parte autora não cumpriu a ordem de 

emenda a exordial deixando de cumprir os requisitos a que se refere o art. 

9º da LRF c/c art. 321 do CPC. Neste passo, tendo a parte autora deixado 

transcorrer in albis o prazo assinalado para sua manifestação, deverá 

arcar com o ônus de sua inércia, consubstanciado no indeferimento da 

petição inicial. Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS 

PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno 

de decisão que indeferiu a petição inicial, após descumprimento de 

determinação para emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A 
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jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela 

parte autora, do ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento 

desta (...). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante 

esclarecer que nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito 

por indeferimento da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a 

intimação pessoal da parte autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, 

dispõe que a intimação pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas 

nos incisos II e III do referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO MANTIDA. Oportunizada a emenda à inicial para que a parte 

embargante regularizasse a representação processual e não sanado o 

vício (art. 76 do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 

Desnecessidade de intimação pessoal para a emenda à inicial, o que 

somente ocorre nas hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, 

situação diversa a dos autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação 

Cível Nº 70076653542, Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava 

Câmara Cível, Julgado em 26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O indeferimento da inicial por 

descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da 

parte. 2. Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não 

cumprida, correta a sentença que extingue o processo, não devendo se 

falar em violação aos princípios do aproveitamento dos atos processuais e 

da celeridade processual. 3. Apelo não provido. (TJDF, Acórdão 

n.1101551, 07085107520178070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no PJe: 

11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, indefiro a petição 

inicial, com base no art. 321, parágrafo único e art. 330, inciso IV, ambos 

do CPC, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica 

suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. Deixo de condenar a requerente em 

honorários advocatícios, um vez que a relação processual não chegou a 

se aperfeiçoar. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos mediante a 

adoção das baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024620-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DA SILVA OZAN (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024620-26.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Jean Carlos da Silva Ozan, almejando a 

inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da recuperação 

judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comercio Ltda. e outras, que 

tramita nesta Vara Especializada sob o n. 1003689-02.2018.8.11.0041 

Determinada a emenda da inicial (id. 15100527), a requerente quedou-se 

inerte, consoante certidão de id. 16024830. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. Verifica-se da análise dos documentos 

acostados aos autos que, embora devidamente intimada, via DJE, através 

de seu advogado constituído, a parte autora não cumpriu a ordem de 

emenda a exordial deixando de cumprir os requisitos a que se refere o art. 

9º da LRF c/c art. 321 do CPC. Neste passo, tendo a parte autora deixado 

transcorrer in albis o prazo assinalado para sua manifestação, deverá 

arcar com o ônus de sua inércia, consubstanciado no indeferimento da 

petição inicial. Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS 

PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno 

de decisão que indeferiu a petição inicial, após descumprimento de 

determinação para emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A 

jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela 

parte autora, do ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento 

desta (...). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante 

esclarecer que nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito 

por indeferimento da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a 

intimação pessoal da parte autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, 

dispõe que a intimação pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas 

nos incisos II e III do referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO MANTIDA. Oportunizada a emenda à inicial para que a parte 

embargante regularizasse a representação processual e não sanado o 

vício (art. 76 do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 

Desnecessidade de intimação pessoal para a emenda à inicial, o que 

somente ocorre nas hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, 

situação diversa a dos autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação 

Cível Nº 70076653542, Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava 

Câmara Cível, Julgado em 26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O indeferimento da inicial por 

descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da 

parte. 2. Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não 

cumprida, correta a sentença que extingue o processo, não devendo se 

falar em violação aos princípios do aproveitamento dos atos processuais e 

da celeridade processual. 3. Apelo não provido. (TJDF, Acórdão 

n.1101551, 07085107520178070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no PJe: 

11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, indefiro a petição 

inicial, com base no art. 321, parágrafo único e art. 330, inciso IV, ambos 

do CPC, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica 

suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. Deixo de condenar a requerente em 

honorários advocatícios, um vez que a relação processual não chegou a 

se aperfeiçoar. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos mediante a 

adoção das baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024622-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA DA SILVA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 
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(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024622-93.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Tatiana da Silva, almejando a inclusão 

de seu crédito no quadro-geral de credores da recuperação judicial de 

Lumen Consultoria, Construções e Comercio Ltda. e outras, que tramita 

nesta Vara Especializada sob o n. 1003689-02.2018.8.11.0041 

Determinada a emenda da inicial (id. 15100482), a requerente quedou-se 

inerte, consoante certidão de id. 16024487. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. Verifica-se da análise dos documentos 

acostados aos autos que, embora devidamente intimada, via DJE, através 

de seu advogado constituído, a parte autora não cumpriu a ordem de 

emenda a exordial deixando de cumprir os requisitos a que se refere o art. 

9º da LRF c/c art. 321 do CPC. Neste passo, tendo a parte autora deixado 

transcorrer in albis o prazo assinalado para sua manifestação, deverá 

arcar com o ônus de sua inércia, consubstanciado no indeferimento da 

petição inicial. Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS 

PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno 

de decisão que indeferiu a petição inicial, após descumprimento de 

determinação para emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A 

jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela 

parte autora, do ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento 

desta (...). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante 

esclarecer que nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito 

por indeferimento da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a 

intimação pessoal da parte autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, 

dispõe que a intimação pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas 

nos incisos II e III do referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO MANTIDA. Oportunizada a emenda à inicial para que a parte 

embargante regularizasse a representação processual e não sanado o 

vício (art. 76 do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 

Desnecessidade de intimação pessoal para a emenda à inicial, o que 

somente ocorre nas hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, 

situação diversa a dos autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação 

Cível Nº 70076653542, Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava 

Câmara Cível, Julgado em 26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O indeferimento da inicial por 

descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da 

parte. 2. Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não 

cumprida, correta a sentença que extingue o processo, não devendo se 

falar em violação aos princípios do aproveitamento dos atos processuais e 

da celeridade processual. 3. Apelo não provido. (TJDF, Acórdão 

n.1101551, 07085107520178070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no PJe: 

11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, indefiro a petição 

inicial, com base no art. 321, parágrafo único e art. 330, inciso IV, ambos 

do CPC, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica 

suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. Deixo de condenar a requerente em 

honorários advocatícios, um vez que a relação processual não chegou a 

se aperfeiçoar. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos mediante a 

adoção das baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024623-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALSINEIA DE OLIVEIRA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024623-78.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Valsineia de Oliveira, almejando a 

inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da recuperação 

judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comercio Ltda. e outras, que 

tramita nesta Vara Especializada sob o n. 1003689-02.2018.8.11.0041 

Determinada a emenda da inicial (id. 15100457), a requerente quedou-se 

inerte, consoante certidão de id. 16024471. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. Verifica-se da análise dos documentos 

acostados aos autos que, embora devidamente intimada, via DJE, através 

de seu advogado constituído, a parte autora não cumpriu a ordem de 

emenda a exordial deixando de cumprir os requisitos a que se refere o art. 

9º da LRF c/c art. 321 do CPC. Neste passo, tendo a parte autora deixado 

transcorrer in albis o prazo assinalado para sua manifestação, deverá 

arcar com o ônus de sua inércia, consubstanciado no indeferimento da 

petição inicial. Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS 

PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno 

de decisão que indeferiu a petição inicial, após descumprimento de 

determinação para emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A 

jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela 

parte autora, do ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento 

desta (...). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante 

esclarecer que nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito 

por indeferimento da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a 

intimação pessoal da parte autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, 

dispõe que a intimação pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas 

nos incisos II e III do referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO MANTIDA. Oportunizada a emenda à inicial para que a parte 

embargante regularizasse a representação processual e não sanado o 

vício (art. 76 do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 

Desnecessidade de intimação pessoal para a emenda à inicial, o que 

somente ocorre nas hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, 

situação diversa a dos autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação 

Cível Nº 70076653542, Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava 

Câmara Cível, Julgado em 26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O indeferimento da inicial por 

descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da 
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parte. 2. Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não 

cumprida, correta a sentença que extingue o processo, não devendo se 

falar em violação aos princípios do aproveitamento dos atos processuais e 

da celeridade processual. 3. Apelo não provido. (TJDF, Acórdão 

n.1101551, 07085107520178070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no PJe: 

11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, indefiro a petição 

inicial, com base no art. 321, parágrafo único e art. 330, inciso IV, ambos 

do CPC, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica 

suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. Deixo de condenar a requerente em 

honorários advocatícios, um vez que a relação processual não chegou a 

se aperfeiçoar. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos mediante a 

adoção das baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024624-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HILARIO REOLON (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024624-63.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Pedro Hilario Reolon, almejando a 

inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da recuperação 

judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comercio Ltda. e outras, que 

tramita nesta Vara Especializada sob o n. 1003689-02.2018.8.11.0041 

Determinada a emenda da inicial (id. 15100431), a requerente quedou-se 

inerte, consoante certidão de id. 16024452. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. Verifica-se da análise dos documentos 

acostados aos autos que, embora devidamente intimada, via DJE, através 

de seu advogado constituído, a parte autora não cumpriu a ordem de 

emenda a exordial deixando de cumprir os requisitos a que se refere o art. 

9º da LRF c/c art. 321 do CPC. Neste passo, tendo a parte autora deixado 

transcorrer in albis o prazo assinalado para sua manifestação, deverá 

arcar com o ônus de sua inércia, consubstanciado no indeferimento da 

petição inicial. Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS 

PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno 

de decisão que indeferiu a petição inicial, após descumprimento de 

determinação para emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A 

jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela 

parte autora, do ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento 

desta (...). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante 

esclarecer que nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito 

por indeferimento da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a 

intimação pessoal da parte autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, 

dispõe que a intimação pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas 

nos incisos II e III do referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO MANTIDA. Oportunizada a emenda à inicial para que a parte 

embargante regularizasse a representação processual e não sanado o 

vício (art. 76 do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 

Desnecessidade de intimação pessoal para a emenda à inicial, o que 

somente ocorre nas hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, 

situação diversa a dos autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação 

Cível Nº 70076653542, Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava 

Câmara Cível, Julgado em 26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O indeferimento da inicial por 

descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da 

parte. 2. Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não 

cumprida, correta a sentença que extingue o processo, não devendo se 

falar em violação aos princípios do aproveitamento dos atos processuais e 

da celeridade processual. 3. Apelo não provido. (TJDF, Acórdão 

n.1101551, 07085107520178070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no PJe: 

11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, indefiro a petição 

inicial, com base no art. 321, parágrafo único e art. 330, inciso IV, ambos 

do CPC, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica 

suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. Deixo de condenar a requerente em 

honorários advocatícios, um vez que a relação processual não chegou a 

se aperfeiçoar. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos mediante a 

adoção das baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024626-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CORREA DA COSTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024626-33.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Katia Correa da Costa, almejando a 

inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da recuperação 

judicial de Dismafe Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S/A e outras, 

que tramita nesta Vara Especializada sob o n. 1003689-02.2018.8.11.0041 

Determinada a emenda da inicial (id. 15101391), a requerente quedou-se 

inerte, consoante certidão de id. 16040214. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. Verifica-se da análise dos documentos 

acostados aos autos que, embora devidamente intimada, via DJE, através 

de seu advogado constituído, a parte autora não cumpriu a ordem de 

emenda a exordial deixando de cumprir os requisitos a que se refere o art. 

9º da LRF c/c art. 321 do CPC. Neste passo, tendo a parte autora deixado 

transcorrer in albis o prazo assinalado para sua manifestação, deverá 

arcar com o ônus de sua inércia, consubstanciado no indeferimento da 

petição inicial. Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS 

PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno 
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de decisão que indeferiu a petição inicial, após descumprimento de 

determinação para emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A 

jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela 

parte autora, do ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento 

desta (...). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante 

esclarecer que nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito 

por indeferimento da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a 

intimação pessoal da parte autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, 

dispõe que a intimação pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas 

nos incisos II e III do referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO MANTIDA. Oportunizada a emenda à inicial para que a parte 

embargante regularizasse a representação processual e não sanado o 

vício (art. 76 do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 

Desnecessidade de intimação pessoal para a emenda à inicial, o que 

somente ocorre nas hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, 

situação diversa a dos autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação 

Cível Nº 70076653542, Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava 

Câmara Cível, Julgado em 26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O indeferimento da inicial por 

descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da 

parte. 2. Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não 

cumprida, correta a sentença que extingue o processo, não devendo se 

falar em violação aos princípios do aproveitamento dos atos processuais e 

da celeridade processual. 3. Apelo não provido. (TJDF, Acórdão 

n.1101551, 07085107520178070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no PJe: 

11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, indefiro a petição 

inicial, com base no art. 321, parágrafo único e art. 330, inciso IV, ambos 

do CPC, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica 

suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. Deixo de condenar a requerente em 

honorários advocatícios, um vez que a relação processual não chegou a 

se aperfeiçoar. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos mediante a 

adoção das baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024628-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICEZIO CAVALCANTE OLIVEIRA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS 

(IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024628-03.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Nicezio Cavalcante Oliveira, almejando 

a inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da recuperação 

judicial de Equimaf S/A Equipamentos Máquinas e Ferramentas e outras, 

que tramita nesta Vara Especializada sob o n. 1003689-02.2018.8.11.0041 

Determinada a emenda da inicial (id. 15101178), a requerente quedou-se 

inerte, consoante certidão de id. 16036991. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. Verifica-se da análise dos documentos 

acostados aos autos que, embora devidamente intimada, via DJE, através 

de seu advogado constituído, a parte autora não cumpriu a ordem de 

emenda a exordial deixando de cumprir os requisitos a que se refere o art. 

9º da LRF c/c art. 321 do CPC. Neste passo, tendo a parte autora deixado 

transcorrer in albis o prazo assinalado para sua manifestação, deverá 

arcar com o ônus de sua inércia, consubstanciado no indeferimento da 

petição inicial. Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS 

PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno 

de decisão que indeferiu a petição inicial, após descumprimento de 

determinação para emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A 

jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela 

parte autora, do ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento 

desta (...). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante 

esclarecer que nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito 

por indeferimento da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a 

intimação pessoal da parte autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, 

dispõe que a intimação pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas 

nos incisos II e III do referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO MANTIDA. Oportunizada a emenda à inicial para que a parte 

embargante regularizasse a representação processual e não sanado o 

vício (art. 76 do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 

Desnecessidade de intimação pessoal para a emenda à inicial, o que 

somente ocorre nas hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, 

situação diversa a dos autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação 

Cível Nº 70076653542, Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava 

Câmara Cível, Julgado em 26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O indeferimento da inicial por 

descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da 

parte. 2. Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não 

cumprida, correta a sentença que extingue o processo, não devendo se 

falar em violação aos princípios do aproveitamento dos atos processuais e 

da celeridade processual. 3. Apelo não provido. (TJDF, Acórdão 

n.1101551, 07085107520178070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no PJe: 

11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, indefiro a petição 

inicial, com base no art. 321, parágrafo único e art. 330, inciso IV, ambos 

do CPC, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica 

suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. Deixo de condenar a requerente em 

honorários advocatícios, um vez que a relação processual não chegou a 

se aperfeiçoar. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos mediante a 

adoção das baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024629-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA MORAES (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(IMPUGNADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024629-85.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Rafael Pereira Moraes, almejando a 

inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da recuperação 

judicial de Dismafe Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S/A e outras, 

que tramita nesta Vara Especializada sob o n. 1003689-02.2018.8.11.0041 

Determinada a emenda da inicial (id. 15107004), a requerente quedou-se 

inerte, consoante certidão de id. 16046351. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. Verifica-se da análise dos documentos 

acostados aos autos que, embora devidamente intimada, via DJE, através 

de seu advogado constituído, a parte autora não cumpriu a ordem de 

emenda a exordial deixando de cumprir os requisitos a que se refere o art. 

9º da LRF c/c art. 321 do CPC. Neste passo, tendo a parte autora deixado 

transcorrer in albis o prazo assinalado para sua manifestação, deverá 

arcar com o ônus de sua inércia, consubstanciado no indeferimento da 

petição inicial. Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS 

PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno 

de decisão que indeferiu a petição inicial, após descumprimento de 

determinação para emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A 

jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela 

parte autora, do ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento 

desta (...). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante 

esclarecer que nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito 

por indeferimento da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a 

intimação pessoal da parte autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, 

dispõe que a intimação pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas 

nos incisos II e III do referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO MANTIDA. Oportunizada a emenda à inicial para que a parte 

embargante regularizasse a representação processual e não sanado o 

vício (art. 76 do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 

Desnecessidade de intimação pessoal para a emenda à inicial, o que 

somente ocorre nas hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, 

situação diversa a dos autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação 

Cível Nº 70076653542, Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava 

Câmara Cível, Julgado em 26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O indeferimento da inicial por 

descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da 

parte. 2. Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não 

cumprida, correta a sentença que extingue o processo, não devendo se 

falar em violação aos princípios do aproveitamento dos atos processuais e 

da celeridade processual. 3. Apelo não provido. (TJDF, Acórdão 

n.1101551, 07085107520178070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no PJe: 

11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, indefiro a petição 

inicial, com base no art. 321, parágrafo único e art. 330, inciso IV, ambos 

do CPC, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica 

suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. Deixo de condenar a requerente em 

honorários advocatícios, um vez que a relação processual não chegou a 

se aperfeiçoar. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos mediante a 

adoção das baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024630-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA CRISTINA RIBEIRO DE SOUSA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS 

(IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024630-70.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Raimunda Cristina Ribeiro de Sousa, 

almejando a inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da 

recuperação judicial de Equimaf S/A Equipamentos Máquinas e 

Ferramentas e outras, que tramita nesta Vara Especializada sob o n. 

1003689-02.2018.8.11.0041 Determinada a emenda da inicial (id. 

15101080), a requerente quedou-se inerte, consoante certidão de id. 

16035667. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Verifica-se da análise dos documentos acostados aos autos que, embora 

devidamente intimada, via DJE, através de seu advogado constituído, a 

parte autora não cumpriu a ordem de emenda a exordial deixando de 

cumprir os requisitos a que se refere o art. 9º da LRF c/c art. 321 do CPC. 

Neste passo, tendo a parte autora deixado transcorrer in albis o prazo 

assinalado para sua manifestação, deverá arcar com o ônus de sua 

inércia, consubstanciado no indeferimento da petição inicial. Nesse sentido 

é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL 

CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS PROCESSUAL. 

DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno de decisão que 

indeferiu a petição inicial, após descumprimento de determinação para 

emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A jurisprudência do 

STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela parte autora, do 

ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento desta (...). 3. 

Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante esclarecer que 

nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito por indeferimento 

da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a intimação pessoal da parte 

autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, dispõe que a intimação 

pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do 

referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 321, PARÁGRAFO 

ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 

Oportunizada a emenda à inicial para que a parte embargante 

regularizasse a representação processual e não sanado o vício (art. 76 

do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. Desnecessidade de 

intimação pessoal para a emenda à inicial, o que somente ocorre nas 

hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, situação diversa a dos 

autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70076653542, 
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Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava Câmara Cível, Julgado em 

26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMENDA À 

INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA 

SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O 

indeferimento da inicial por descumprimento da ordem de emenda não 

depende de prévia intimação da parte. 2. Oferecida à parte oportunidade 

para sanar o vício, e não cumprida, correta a sentença que extingue o 

processo, não devendo se falar em violação aos princípios do 

aproveitamento dos atos processuais e da celeridade processual. 3. 

Apelo não provido. (TJDF, Acórdão n.1101551, 07085107520178070007, 

Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

07/06/2018, Publicado no PJe: 11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Posto isso, indefiro a petição inicial, com base no art. 321, parágrafo único 

e art. 330, inciso IV, ambos do CPC, e julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, caso 

pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. 

Deixo de condenar a requerente em honorários advocatícios, um vez que 

a relação processual não chegou a se aperfeiçoar. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos mediante a adoção das baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024632-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIDE ECILDA DE CARVALHO PESSOA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS 

(IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024630-70.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Raimunda Cristina Ribeiro de Sousa, 

almejando a inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da 

recuperação judicial de Equimaf S/A Equipamentos Máquinas e 

Ferramentas e outras, que tramita nesta Vara Especializada sob o n. 

1003689-02.2018.8.11.0041 Determinada a emenda da inicial (id. 

15101080), a requerente quedou-se inerte, consoante certidão de id. 

16035667. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Verifica-se da análise dos documentos acostados aos autos que, embora 

devidamente intimada, via DJE, através de seu advogado constituído, a 

parte autora não cumpriu a ordem de emenda a exordial deixando de 

cumprir os requisitos a que se refere o art. 9º da LRF c/c art. 321 do CPC. 

Neste passo, tendo a parte autora deixado transcorrer in albis o prazo 

assinalado para sua manifestação, deverá arcar com o ônus de sua 

inércia, consubstanciado no indeferimento da petição inicial. Nesse sentido 

é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL 

CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS PROCESSUAL. 

DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno de decisão que 

indeferiu a petição inicial, após descumprimento de determinação para 

emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A jurisprudência do 

STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela parte autora, do 

ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento desta (...). 3. 

Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante esclarecer que 

nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito por indeferimento 

da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a intimação pessoal da parte 

autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, dispõe que a intimação 

pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do 

referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 321, PARÁGRAFO 

ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 

Oportunizada a emenda à inicial para que a parte embargante 

regularizasse a representação processual e não sanado o vício (art. 76 

do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. Desnecessidade de 

intimação pessoal para a emenda à inicial, o que somente ocorre nas 

hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, situação diversa a dos 

autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70076653542, 

Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava Câmara Cível, Julgado em 

26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMENDA À 

INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA 

SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O 

indeferimento da inicial por descumprimento da ordem de emenda não 

depende de prévia intimação da parte. 2. Oferecida à parte oportunidade 

para sanar o vício, e não cumprida, correta a sentença que extingue o 

processo, não devendo se falar em violação aos princípios do 

aproveitamento dos atos processuais e da celeridade processual. 3. 

Apelo não provido. (TJDF, Acórdão n.1101551, 07085107520178070007, 

Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

07/06/2018, Publicado no PJe: 11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Posto isso, indefiro a petição inicial, com base no art. 321, parágrafo único 

e art. 330, inciso IV, ambos do CPC, e julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, caso 

pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. 

Deixo de condenar a requerente em honorários advocatícios, um vez que 

a relação processual não chegou a se aperfeiçoar. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos mediante a adoção das baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024834-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE MEDRADO CUNHA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024834-17.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Filipe Medrado Cunha, almejando a 

inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da recuperação 

judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comercio Ltda. e outras, que 

tramita nesta Vara Especializada sob o n. 1003689-02.2018.8.11.0041 

Determinada a emenda da inicial (id. 15100366), a requerente quedou-se 

inerte, consoante certidão de id. 16024227. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. Verifica-se da análise dos documentos 

acostados aos autos que, embora devidamente intimada, via DJE, através 
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de seu advogado constituído, a parte autora não cumpriu a ordem de 

emenda a exordial deixando de cumprir os requisitos a que se refere o art. 

9º da LRF c/c art. 321 do CPC. Neste passo, tendo a parte autora deixado 

transcorrer in albis o prazo assinalado para sua manifestação, deverá 

arcar com o ônus de sua inércia, consubstanciado no indeferimento da 

petição inicial. Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS 

PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno 

de decisão que indeferiu a petição inicial, após descumprimento de 

determinação para emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A 

jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela 

parte autora, do ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento 

desta (...). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante 

esclarecer que nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito 

por indeferimento da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a 

intimação pessoal da parte autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, 

dispõe que a intimação pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas 

nos incisos II e III do referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO MANTIDA. Oportunizada a emenda à inicial para que a parte 

embargante regularizasse a representação processual e não sanado o 

vício (art. 76 do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 

Desnecessidade de intimação pessoal para a emenda à inicial, o que 

somente ocorre nas hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, 

situação diversa a dos autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação 

Cível Nº 70076653542, Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava 

Câmara Cível, Julgado em 26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O indeferimento da inicial por 

descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da 

parte. 2. Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não 

cumprida, correta a sentença que extingue o processo, não devendo se 

falar em violação aos princípios do aproveitamento dos atos processuais e 

da celeridade processual. 3. Apelo não provido. (TJDF, Acórdão 

n.1101551, 07085107520178070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no PJe: 

11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, indefiro a petição 

inicial, com base no art. 321, parágrafo único e art. 330, inciso IV, ambos 

do CPC, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica 

suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. Deixo de condenar a requerente em 

honorários advocatícios, um vez que a relação processual não chegou a 

se aperfeiçoar. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos mediante a 

adoção das baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024835-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO CELIO BARBOSA GONCALVES JUNIOR (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024835-02.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Romario Celio Barbosa Gonçalves 

Junior, almejando a inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores 

da recuperação judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comercio 

Ltda. e outras, que tramita nesta Vara Especializada sob o n. 

1003689-02.2018.8.11.0041 Determinada a emenda da inicial (id. 

15100344), a requerente quedou-se inerte, consoante certidão de id. 

16023985. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Verifica-se da análise dos documentos acostados aos autos que, embora 

devidamente intimada, via DJE, através de seu advogado constituído, a 

parte autora não cumpriu a ordem de emenda a exordial deixando de 

cumprir os requisitos a que se refere o art. 9º da LRF c/c art. 321 do CPC. 

Neste passo, tendo a parte autora deixado transcorrer in albis o prazo 

assinalado para sua manifestação, deverá arcar com o ônus de sua 

inércia, consubstanciado no indeferimento da petição inicial. Nesse sentido 

é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL 

CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS PROCESSUAL. 

DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno de decisão que 

indeferiu a petição inicial, após descumprimento de determinação para 

emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A jurisprudência do 

STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela parte autora, do 

ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento desta (...). 3. 

Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante esclarecer que 

nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito por indeferimento 

da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a intimação pessoal da parte 

autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, dispõe que a intimação 

pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do 

referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 321, PARÁGRAFO 

ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 

Oportunizada a emenda à inicial para que a parte embargante 

regularizasse a representação processual e não sanado o vício (art. 76 

do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. Desnecessidade de 

intimação pessoal para a emenda à inicial, o que somente ocorre nas 

hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, situação diversa a dos 

autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70076653542, 

Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava Câmara Cível, Julgado em 

26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMENDA À 

INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA 

SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O 

indeferimento da inicial por descumprimento da ordem de emenda não 

depende de prévia intimação da parte. 2. Oferecida à parte oportunidade 

para sanar o vício, e não cumprida, correta a sentença que extingue o 

processo, não devendo se falar em violação aos princípios do 

aproveitamento dos atos processuais e da celeridade processual. 3. 

Apelo não provido. (TJDF, Acórdão n.1101551, 07085107520178070007, 

Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

07/06/2018, Publicado no PJe: 11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Posto isso, indefiro a petição inicial, com base no art. 321, parágrafo único 

e art. 330, inciso IV, ambos do CPC, e julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, caso 

pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. 

Deixo de condenar a requerente em honorários advocatícios, um vez que 

a relação processual não chegou a se aperfeiçoar. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos mediante a adoção das baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz 

de Direito
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Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024837-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO ANDRADE DOS SANTOS (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024837-69.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Ronildo Andrade dos Santos, 

almejando a inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da 

recuperação judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comercio Ltda. 

e outras, que tramita nesta Vara Especializada sob o n. 

1003689-02.2018.8.11.0041 Determinada a emenda da inicial (id. 

15100322), a requerente quedou-se inerte, consoante certidão de id. 

16023732. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Verifica-se da análise dos documentos acostados aos autos que, embora 

devidamente intimada, via DJE, através de seu advogado constituído, a 

parte autora não cumpriu a ordem de emenda a exordial deixando de 

cumprir os requisitos a que se refere o art. 9º da LRF c/c art. 321 do CPC. 

Neste passo, tendo a parte autora deixado transcorrer in albis o prazo 

assinalado para sua manifestação, deverá arcar com o ônus de sua 

inércia, consubstanciado no indeferimento da petição inicial. Nesse sentido 

é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL 

CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS PROCESSUAL. 

DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno de decisão que 

indeferiu a petição inicial, após descumprimento de determinação para 

emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A jurisprudência do 

STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela parte autora, do 

ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento desta (...). 3. 

Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante esclarecer que 

nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito por indeferimento 

da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a intimação pessoal da parte 

autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, dispõe que a intimação 

pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do 

referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 321, PARÁGRAFO 

ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 

Oportunizada a emenda à inicial para que a parte embargante 

regularizasse a representação processual e não sanado o vício (art. 76 

do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. Desnecessidade de 

intimação pessoal para a emenda à inicial, o que somente ocorre nas 

hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, situação diversa a dos 

autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70076653542, 

Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava Câmara Cível, Julgado em 

26/09/2018). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMENDA À 

INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA 

SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O 

indeferimento da inicial por descumprimento da ordem de emenda não 

depende de prévia intimação da parte. 2. Oferecida à parte oportunidade 

para sanar o vício, e não cumprida, correta a sentença que extingue o 

processo, não devendo se falar em violação aos princípios do 

aproveitamento dos atos processuais e da celeridade processual. 3. 

Apelo não provido. (TJDF, Acórdão n.1101551, 07085107520178070007, 

Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

07/06/2018, Publicado no PJe: 11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Posto isso, indefiro a petição inicial, com base no art. 321, parágrafo único 

e art. 330, inciso IV, ambos do CPC, e julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, caso 

pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. 

Deixo de condenar a requerente em honorários advocatícios, um vez que 

a relação processual não chegou a se aperfeiçoar. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos mediante a adoção das baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024841-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO JOSE DE SOUZA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024841-09.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Afonso José de Souza, almejando a 

inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da recuperação 

judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comercio Ltda. e outras, que 

tramita nesta Vara Especializada sob o n. 1003689-02.2018.8.11.0041 

Determinada a emenda da inicial (id. 15100201), a requerente quedou-se 

inerte, consoante certidão de id. 15993932. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. Verifica-se da análise dos documentos 

acostados aos autos que, embora devidamente intimada, via DJE, através 

de seu advogado constituído, a parte autora não cumpriu a ordem de 

emenda a exordial deixando de cumprir os requisitos a que se refere o art. 

9º da LRF c/c art. 321 do CPC. Neste passo, tendo a parte autora deixado 

transcorrer in albis o prazo assinalado para sua manifestação, deverá 

arcar com o ônus de sua inércia, consubstanciado no indeferimento da 

petição inicial. Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS 

PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno 

de decisão que indeferiu a petição inicial, após descumprimento de 

determinação para emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A 

jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela 

parte autora, do ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento 

desta (...). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante 

esclarecer que nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito 

por indeferimento da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a 

intimação pessoal da parte autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, 

dispõe que a intimação pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas 

nos incisos II e III do referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO MANTIDA. Oportunizada a emenda à inicial para que a parte 
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embargante regularizasse a representação processual e não sanado o 

vício (art. 76 do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 

Desnecessidade de intimação pessoal para a emenda à inicial, o que 

somente ocorre nas hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, 

situação diversa a dos autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação 

Cível Nº 70076653542, Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava 

Câmara Cível, Julgado em 26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O indeferimento da inicial por 

descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da 

parte. 2. Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não 

cumprida, correta a sentença que extingue o processo, não devendo se 

falar em violação aos princípios do aproveitamento dos atos processuais e 

da celeridade processual. 3. Apelo não provido. (TJDF, Acórdão 

n.1101551, 07085107520178070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no PJe: 

11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, indefiro a petição 

inicial, com base no art. 321, parágrafo único e art. 330, inciso IV, ambos 

do CPC, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica 

suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. Deixo de condenar a requerente em 

honorários advocatícios, um vez que a relação processual não chegou a 

se aperfeiçoar. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos mediante a 

adoção das baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024842-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALCANTARA DE AZEVEDO FILHO (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024842-91.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Manoel Alcantara de Azevedo Filho, 

almejando a inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da 

recuperação judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comercio Ltda. 

e outras, que tramita nesta Vara Especializada sob o n. 

1003689-02.2018.8.11.0041 Determinada a emenda da inicial (id. 

15100169), a requerente quedou-se inerte, consoante certidão de id. 

15993892. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Verifica-se da análise dos documentos acostados aos autos que, embora 

devidamente intimada, via DJE, através de seu advogado constituído, a 

parte autora não cumpriu a ordem de emenda a exordial deixando de 

cumprir os requisitos a que se refere o art. 9º da LRF c/c art. 321 do CPC. 

Neste passo, tendo a parte autora deixado transcorrer in albis o prazo 

assinalado para sua manifestação, deverá arcar com o ônus de sua 

inércia, consubstanciado no indeferimento da petição inicial. Nesse sentido 

é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL 

CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS PROCESSUAL. 

DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno de decisão que 

indeferiu a petição inicial, após descumprimento de determinação para 

emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A jurisprudência do 

STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela parte autora, do 

ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento desta (...). 3. 

Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante esclarecer que 

nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito por indeferimento 

da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a intimação pessoal da parte 

autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, dispõe que a intimação 

pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do 

referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 321, PARÁGRAFO 

ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 

Oportunizada a emenda à inicial para que a parte embargante 

regularizasse a representação processual e não sanado o vício (art. 76 

do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. Desnecessidade de 

intimação pessoal para a emenda à inicial, o que somente ocorre nas 

hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, situação diversa a dos 

autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70076653542, 

Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava Câmara Cível, Julgado em 

26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMENDA À 

INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA 

SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O 

indeferimento da inicial por descumprimento da ordem de emenda não 

depende de prévia intimação da parte. 2. Oferecida à parte oportunidade 

para sanar o vício, e não cumprida, correta a sentença que extingue o 

processo, não devendo se falar em violação aos princípios do 

aproveitamento dos atos processuais e da celeridade processual. 3. 

Apelo não provido. (TJDF, Acórdão n.1101551, 07085107520178070007, 

Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

07/06/2018, Publicado no PJe: 11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Posto isso, indefiro a petição inicial, com base no art. 321, parágrafo único 

e art. 330, inciso IV, ambos do CPC, e julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, caso 

pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. 

Deixo de condenar a requerente em honorários advocatícios, um vez que 

a relação processual não chegou a se aperfeiçoar. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos mediante a adoção das baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024843-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA MARIA DE SANTANA LEMOS (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024843-76.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Cristina Maria de Santana Lemos, 

almejando a inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da 
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recuperação judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comercio Ltda. 

e outras, que tramita nesta Vara Especializada sob o n. 

1003689-02.2018.8.11.0041 Determinada a emenda da inicial (id. 

15099833), a requerente quedou-se inerte, consoante certidão de id. 

15993474. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Verifica-se da análise dos documentos acostados aos autos que, embora 

devidamente intimada, via DJE, através de seu advogado constituído, a 

parte autora não cumpriu a ordem de emenda a exordial deixando de 

cumprir os requisitos a que se refere o art. 9º da LRF c/c art. 321 do CPC. 

Neste passo, tendo a parte autora deixado transcorrer in albis o prazo 

assinalado para sua manifestação, deverá arcar com o ônus de sua 

inércia, consubstanciado no indeferimento da petição inicial. Nesse sentido 

é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL 

CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS PROCESSUAL. 

DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno de decisão que 

indeferiu a petição inicial, após descumprimento de determinação para 

emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A jurisprudência do 

STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela parte autora, do 

ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento desta (...). 3. 

Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante esclarecer que 

nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito por indeferimento 

da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a intimação pessoal da parte 

autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, dispõe que a intimação 

pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do 

referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 321, PARÁGRAFO 

ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 

Oportunizada a emenda à inicial para que a parte embargante 

regularizasse a representação processual e não sanado o vício (art. 76 

do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. Desnecessidade de 

intimação pessoal para a emenda à inicial, o que somente ocorre nas 

hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, situação diversa a dos 

autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70076653542, 

Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava Câmara Cível, Julgado em 

26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMENDA À 

INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA 

SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O 

indeferimento da inicial por descumprimento da ordem de emenda não 

depende de prévia intimação da parte. 2. Oferecida à parte oportunidade 

para sanar o vício, e não cumprida, correta a sentença que extingue o 

processo, não devendo se falar em violação aos princípios do 

aproveitamento dos atos processuais e da celeridade processual. 3. 

Apelo não provido. (TJDF, Acórdão n.1101551, 07085107520178070007, 

Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

07/06/2018, Publicado no PJe: 11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Posto isso, indefiro a petição inicial, com base no art. 321, parágrafo único 

e art. 330, inciso IV, ambos do CPC, e julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, caso 

pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. 

Deixo de condenar a requerente em honorários advocatícios, um vez que 

a relação processual não chegou a se aperfeiçoar. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos mediante a adoção das baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024844-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALONSO SOUZA SANTOS (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024844-61.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Alonso Souza Santos, almejando a 

inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da recuperação 

judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comercio Ltda. e outras, que 

tramita nesta Vara Especializada sob o n. 1003689-02.2018.8.11.0041 

Determinada a emenda da inicial (id. 15099808), a requerente quedou-se 

inerte, consoante certidão de id. 15993126. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. Verifica-se da análise dos documentos 

acostados aos autos que, embora devidamente intimada, via DJE, através 

de seu advogado constituído, a parte autora não cumpriu a ordem de 

emenda a exordial deixando de cumprir os requisitos a que se refere o art. 

9º da LRF c/c art. 321 do CPC. Neste passo, tendo a parte autora deixado 

transcorrer in albis o prazo assinalado para sua manifestação, deverá 

arcar com o ônus de sua inércia, consubstanciado no indeferimento da 

petição inicial. Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS 

PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno 

de decisão que indeferiu a petição inicial, após descumprimento de 

determinação para emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A 

jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela 

parte autora, do ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento 

desta (...). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante 

esclarecer que nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito 

por indeferimento da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a 

intimação pessoal da parte autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, 

dispõe que a intimação pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas 

nos incisos II e III do referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO MANTIDA. Oportunizada a emenda à inicial para que a parte 

embargante regularizasse a representação processual e não sanado o 

vício (art. 76 do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 

Desnecessidade de intimação pessoal para a emenda à inicial, o que 

somente ocorre nas hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, 

situação diversa a dos autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação 

Cível Nº 70076653542, Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava 

Câmara Cível, Julgado em 26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O indeferimento da inicial por 

descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da 

parte. 2. Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não 

cumprida, correta a sentença que extingue o processo, não devendo se 

falar em violação aos princípios do aproveitamento dos atos processuais e 

da celeridade processual. 3. Apelo não provido. (TJDF, Acórdão 

n.1101551, 07085107520178070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no PJe: 

11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, indefiro a petição 

inicial, com base no art. 321, parágrafo único e art. 330, inciso IV, ambos 

do CPC, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica 

suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, 
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nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. Deixo de condenar a requerente em 

honorários advocatícios, um vez que a relação processual não chegou a 

se aperfeiçoar. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos mediante a 

adoção das baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024846-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETHLEEN MENDONCA CAMPOS (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024846-31.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Kethleen Mendonça Campos, almejando 

a inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da recuperação 

judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comercio Ltda. e outras, que 

tramita nesta Vara Especializada sob o n. 1003689-02.2018.8.11.0041 

Determinada a emenda da inicial (id. 15099652), a requerente quedou-se 

inerte, consoante certidão de id. 15985163. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. Verifica-se da análise dos documentos 

acostados aos autos que, embora devidamente intimada, via DJE, através 

de seu advogado constituído, a parte autora não cumpriu a ordem de 

emenda a exordial deixando de cumprir os requisitos a que se refere o art. 

9º da LRF c/c art. 321 do CPC. Neste passo, tendo a parte autora deixado 

transcorrer in albis o prazo assinalado para sua manifestação, deverá 

arcar com o ônus de sua inércia, consubstanciado no indeferimento da 

petição inicial. Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS 

PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno 

de decisão que indeferiu a petição inicial, após descumprimento de 

determinação para emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A 

jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela 

parte autora, do ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento 

desta (...). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante 

esclarecer que nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito 

por indeferimento da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a 

intimação pessoal da parte autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, 

dispõe que a intimação pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas 

nos incisos II e III do referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO MANTIDA. Oportunizada a emenda à inicial para que a parte 

embargante regularizasse a representação processual e não sanado o 

vício (art. 76 do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 

Desnecessidade de intimação pessoal para a emenda à inicial, o que 

somente ocorre nas hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, 

situação diversa a dos autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação 

Cível Nº 70076653542, Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava 

Câmara Cível, Julgado em 26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O indeferimento da inicial por 

descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da 

parte. 2. Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não 

cumprida, correta a sentença que extingue o processo, não devendo se 

falar em violação aos princípios do aproveitamento dos atos processuais e 

da celeridade processual. 3. Apelo não provido. (TJDF, Acórdão 

n.1101551, 07085107520178070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no PJe: 

11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, indefiro a petição 

inicial, com base no art. 321, parágrafo único e art. 330, inciso IV, ambos 

do CPC, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica 

suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. Deixo de condenar a requerente em 

honorários advocatícios, um vez que a relação processual não chegou a 

se aperfeiçoar. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos mediante a 

adoção das baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024847-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERMINIANO DE LIMA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024846-31.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Kethleen Mendonça Campos, almejando 

a inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da recuperação 

judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comercio Ltda. e outras, que 

tramita nesta Vara Especializada sob o n. 1003689-02.2018.8.11.0041 

Determinada a emenda da inicial (id. 15099652), a requerente quedou-se 

inerte, consoante certidão de id. 15985163. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. Verifica-se da análise dos documentos 

acostados aos autos que, embora devidamente intimada, via DJE, através 

de seu advogado constituído, a parte autora não cumpriu a ordem de 

emenda a exordial deixando de cumprir os requisitos a que se refere o art. 

9º da LRF c/c art. 321 do CPC. Neste passo, tendo a parte autora deixado 

transcorrer in albis o prazo assinalado para sua manifestação, deverá 

arcar com o ônus de sua inércia, consubstanciado no indeferimento da 

petição inicial. Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS 

PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno 

de decisão que indeferiu a petição inicial, após descumprimento de 

determinação para emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A 

jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela 

parte autora, do ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento 

desta (...). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante 

esclarecer que nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito 

por indeferimento da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a 

intimação pessoal da parte autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, 

dispõe que a intimação pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas 

nos incisos II e III do referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. 
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EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO MANTIDA. Oportunizada a emenda à inicial para que a parte 

embargante regularizasse a representação processual e não sanado o 

vício (art. 76 do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 

Desnecessidade de intimação pessoal para a emenda à inicial, o que 

somente ocorre nas hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, 

situação diversa a dos autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação 

Cível Nº 70076653542, Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava 

Câmara Cível, Julgado em 26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O indeferimento da inicial por 

descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da 

parte. 2. Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não 

cumprida, correta a sentença que extingue o processo, não devendo se 

falar em violação aos princípios do aproveitamento dos atos processuais e 

da celeridade processual. 3. Apelo não provido. (TJDF, Acórdão 

n.1101551, 07085107520178070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no PJe: 

11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, indefiro a petição 

inicial, com base no art. 321, parágrafo único e art. 330, inciso IV, ambos 

do CPC, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica 

suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. Deixo de condenar a requerente em 

honorários advocatícios, um vez que a relação processual não chegou a 

se aperfeiçoar. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos mediante a 

adoção das baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024848-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PIOVEZAN TAVARES (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024848-98.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Alexander Piovezan Tavares, 

almejando a inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da 

recuperação judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comercio Ltda. 

e outras, que tramita nesta Vara Especializada sob o n. 

1003689-02.2018.8.11.0041 Determinada a emenda da inicial (id. 

15099563), a requerente quedou-se inerte, consoante certidão de id. 

15966667. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Verifica-se da análise dos documentos acostados aos autos que, embora 

devidamente intimada, via DJE, através de seu advogado constituído, a 

parte autora não cumpriu a ordem de emenda a exordial deixando de 

cumprir os requisitos a que se refere o art. 9º da LRF c/c art. 321 do CPC. 

Neste passo, tendo a parte autora deixado transcorrer in albis o prazo 

assinalado para sua manifestação, deverá arcar com o ônus de sua 

inércia, consubstanciado no indeferimento da petição inicial. Nesse sentido 

é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL 

CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS PROCESSUAL. 

DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno de decisão que 

indeferiu a petição inicial, após descumprimento de determinação para 

emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A jurisprudência do 

STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela parte autora, do 

ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento desta (...). 3. 

Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante esclarecer que 

nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito por indeferimento 

da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a intimação pessoal da parte 

autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, dispõe que a intimação 

pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do 

referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 321, PARÁGRAFO 

ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 

Oportunizada a emenda à inicial para que a parte embargante 

regularizasse a representação processual e não sanado o vício (art. 76 

do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. Desnecessidade de 

intimação pessoal para a emenda à inicial, o que somente ocorre nas 

hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, situação diversa a dos 

autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70076653542, 

Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava Câmara Cível, Julgado em 

26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMENDA À 

INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA 

SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O 

indeferimento da inicial por descumprimento da ordem de emenda não 

depende de prévia intimação da parte. 2. Oferecida à parte oportunidade 

para sanar o vício, e não cumprida, correta a sentença que extingue o 

processo, não devendo se falar em violação aos princípios do 

aproveitamento dos atos processuais e da celeridade processual. 3. 

Apelo não provido. (TJDF, Acórdão n.1101551, 07085107520178070007, 

Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

07/06/2018, Publicado no PJe: 11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Posto isso, indefiro a petição inicial, com base no art. 321, parágrafo único 

e art. 330, inciso IV, ambos do CPC, e julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, caso 

pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. 

Deixo de condenar a requerente em honorários advocatícios, um vez que 

a relação processual não chegou a se aperfeiçoar. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos mediante a adoção das baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024849-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADILSON RODRIGUES DA SILVA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):
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CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024849-83.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Jose Adilson Rodrigues da Silva, 

almejando a inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da 

recuperação judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comercio Ltda. 

e outras, que tramita nesta Vara Especializada sob o n. 

1003689-02.2018.8.11.0041 Determinada a emenda da inicial (id. 

15099422), a requerente quedou-se inerte, consoante certidão de id. 

15964178. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Verifica-se da análise dos documentos acostados aos autos que, embora 

devidamente intimada, via DJE, através de seu advogado constituído, a 

parte autora não cumpriu a ordem de emenda a exordial deixando de 

cumprir os requisitos a que se refere o art. 9º da LRF c/c art. 321 do CPC. 

Neste passo, tendo a parte autora deixado transcorrer in albis o prazo 

assinalado para sua manifestação, deverá arcar com o ônus de sua 

inércia, consubstanciado no indeferimento da petição inicial. Nesse sentido 

é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL 

CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS PROCESSUAL. 

DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno de decisão que 

indeferiu a petição inicial, após descumprimento de determinação para 

emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A jurisprudência do 

STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela parte autora, do 

ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento desta (...). 3. 

Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante esclarecer que 

nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito por indeferimento 

da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a intimação pessoal da parte 

autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, dispõe que a intimação 

pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do 

referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 321, PARÁGRAFO 

ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 

Oportunizada a emenda à inicial para que a parte embargante 

regularizasse a representação processual e não sanado o vício (art. 76 

do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. Desnecessidade de 

intimação pessoal para a emenda à inicial, o que somente ocorre nas 

hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, situação diversa a dos 

autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70076653542, 

Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava Câmara Cível, Julgado em 

26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMENDA À 

INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA 

SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O 

indeferimento da inicial por descumprimento da ordem de emenda não 

depende de prévia intimação da parte. 2. Oferecida à parte oportunidade 

para sanar o vício, e não cumprida, correta a sentença que extingue o 

processo, não devendo se falar em violação aos princípios do 

aproveitamento dos atos processuais e da celeridade processual. 3. 

Apelo não provido. (TJDF, Acórdão n.1101551, 07085107520178070007, 

Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

07/06/2018, Publicado no PJe: 11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Posto isso, indefiro a petição inicial, com base no art. 321, parágrafo único 

e art. 330, inciso IV, ambos do CPC, e julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, caso 

pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. 

Deixo de condenar a requerente em honorários advocatícios, um vez que 

a relação processual não chegou a se aperfeiçoar. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos mediante a adoção das baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024850-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ELZA RIBEIRO DE LIMA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024850-68.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Ana Elza Ribeiro de Lima, almejando a 

inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da recuperação 

judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comercio Ltda. e outras, que 

tramita nesta Vara Especializada sob o n. 1003689-02.2018.8.11.0041 

Determinada a emenda da inicial (id. 15099364), a requerente quedou-se 

inerte, consoante certidão de id. 15963373. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. Verifica-se da análise dos documentos 

acostados aos autos que, embora devidamente intimada, via DJE, através 

de seu advogado constituído, a parte autora não cumpriu a ordem de 

emenda a exordial deixando de cumprir os requisitos a que se refere o art. 

9º da LRF c/c art. 321 do CPC. Neste passo, tendo a parte autora deixado 

transcorrer in albis o prazo assinalado para sua manifestação, deverá 

arcar com o ônus de sua inércia, consubstanciado no indeferimento da 

petição inicial. Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS 

PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno 

de decisão que indeferiu a petição inicial, após descumprimento de 

determinação para emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A 

jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela 

parte autora, do ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento 

desta (...). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante 

esclarecer que nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito 

por indeferimento da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a 

intimação pessoal da parte autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, 

dispõe que a intimação pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas 

nos incisos II e III do referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO MANTIDA. Oportunizada a emenda à inicial para que a parte 

embargante regularizasse a representação processual e não sanado o 

vício (art. 76 do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 

Desnecessidade de intimação pessoal para a emenda à inicial, o que 

somente ocorre nas hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, 

situação diversa a dos autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação 

Cível Nº 70076653542, Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava 

Câmara Cível, Julgado em 26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O indeferimento da inicial por 

descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da 

parte. 2. Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não 

cumprida, correta a sentença que extingue o processo, não devendo se 

falar em violação aos princípios do aproveitamento dos atos processuais e 

da celeridade processual. 3. Apelo não provido. (TJDF, Acórdão 

n.1101551, 07085107520178070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no PJe: 

11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, indefiro a petição 
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inicial, com base no art. 321, parágrafo único e art. 330, inciso IV, ambos 

do CPC, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica 

suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. Deixo de condenar a requerente em 

honorários advocatícios, um vez que a relação processual não chegou a 

se aperfeiçoar. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos mediante a 

adoção das baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024851-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA RIBEIRO DE OLIVEIRA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024851-53.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Amanda Ribeiro de Oliveira, almejando 

a inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da recuperação 

judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comercio Ltda. e outras, que 

tramita nesta Vara Especializada sob o n. 1003689-02.2018.8.11.0041 

Determinada a emenda da inicial (id. 15099303), a requerente quedou-se 

inerte, consoante certidão de id. 15962882. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. Verifica-se da análise dos documentos 

acostados aos autos que, embora devidamente intimada, via DJE, através 

de seu advogado constituído, a parte autora não cumpriu a ordem de 

emenda a exordial deixando de cumprir os requisitos a que se refere o art. 

9º da LRF c/c art. 321 do CPC. Neste passo, tendo a parte autora deixado 

transcorrer in albis o prazo assinalado para sua manifestação, deverá 

arcar com o ônus de sua inércia, consubstanciado no indeferimento da 

petição inicial. Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS 

PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno 

de decisão que indeferiu a petição inicial, após descumprimento de 

determinação para emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A 

jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela 

parte autora, do ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento 

desta (...). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante 

esclarecer que nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito 

por indeferimento da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a 

intimação pessoal da parte autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, 

dispõe que a intimação pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas 

nos incisos II e III do referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO MANTIDA. Oportunizada a emenda à inicial para que a parte 

embargante regularizasse a representação processual e não sanado o 

vício (art. 76 do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 

Desnecessidade de intimação pessoal para a emenda à inicial, o que 

somente ocorre nas hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, 

situação diversa a dos autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação 

Cível Nº 70076653542, Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava 

Câmara Cível, Julgado em 26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O indeferimento da inicial por 

descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da 

parte. 2. Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não 

cumprida, correta a sentença que extingue o processo, não devendo se 

falar em violação aos princípios do aproveitamento dos atos processuais e 

da celeridade processual. 3. Apelo não provido. (TJDF, Acórdão 

n.1101551, 07085107520178070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no PJe: 

11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, indefiro a petição 

inicial, com base no art. 321, parágrafo único e art. 330, inciso IV, ambos 

do CPC, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica 

suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. Deixo de condenar a requerente em 

honorários advocatícios, um vez que a relação processual não chegou a 

se aperfeiçoar. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos mediante a 

adoção das baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024852-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO CARNEIRO (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024852-38.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Jose Renato Carneiro, almejando a 

inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da recuperação 

judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comercio Ltda. e outras, que 

tramita nesta Vara Especializada sob o n. 1003689-02.2018.8.11.0041 

Determinada a emenda da inicial (id. 15099149), a requerente quedou-se 

inerte, consoante certidão de id. 15962614. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. Verifica-se da análise dos documentos 

acostados aos autos que, embora devidamente intimada, via DJE, através 

de seu advogado constituído, a parte autora não cumpriu a ordem de 

emenda a exordial deixando de cumprir os requisitos a que se refere o art. 

9º da LRF c/c art. 321 do CPC. Neste passo, tendo a parte autora deixado 

transcorrer in albis o prazo assinalado para sua manifestação, deverá 

arcar com o ônus de sua inércia, consubstanciado no indeferimento da 

petição inicial. Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS 

PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno 

de decisão que indeferiu a petição inicial, após descumprimento de 

determinação para emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A 

jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela 

parte autora, do ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento 

desta (...). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante 
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esclarecer que nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito 

por indeferimento da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a 

intimação pessoal da parte autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, 

dispõe que a intimação pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas 

nos incisos II e III do referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO MANTIDA. Oportunizada a emenda à inicial para que a parte 

embargante regularizasse a representação processual e não sanado o 

vício (art. 76 do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 

Desnecessidade de intimação pessoal para a emenda à inicial, o que 

somente ocorre nas hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, 

situação diversa a dos autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação 

Cível Nº 70076653542, Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava 

Câmara Cível, Julgado em 26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O indeferimento da inicial por 

descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da 

parte. 2. Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não 

cumprida, correta a sentença que extingue o processo, não devendo se 

falar em violação aos princípios do aproveitamento dos atos processuais e 

da celeridade processual. 3. Apelo não provido. (TJDF, Acórdão 

n.1101551, 07085107520178070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no PJe: 

11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, indefiro a petição 

inicial, com base no art. 321, parágrafo único e art. 330, inciso IV, ambos 

do CPC, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica 

suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. Deixo de condenar a requerente em 

honorários advocatícios, um vez que a relação processual não chegou a 

se aperfeiçoar. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos mediante a 

adoção das baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024853-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PADILHA ELISIARIO (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024853-23.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Antonio Carlos Padilha Elisiario, 

almejando a inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da 

recuperação judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comercio Ltda. 

e outras, que tramita nesta Vara Especializada sob o n. 

1003689-02.2018.8.11.0041 Determinada a emenda da inicial (id. 

15099110), a requerente quedou-se inerte, consoante certidão de id. 

15960300. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Verifica-se da análise dos documentos acostados aos autos que, embora 

devidamente intimada, via DJE, através de seu advogado constituído, a 

parte autora não cumpriu a ordem de emenda a exordial deixando de 

cumprir os requisitos a que se refere o art. 9º da LRF c/c art. 321 do CPC. 

Neste passo, tendo a parte autora deixado transcorrer in albis o prazo 

assinalado para sua manifestação, deverá arcar com o ônus de sua 

inércia, consubstanciado no indeferimento da petição inicial. Nesse sentido 

é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL 

CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS PROCESSUAL. 

DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno de decisão que 

indeferiu a petição inicial, após descumprimento de determinação para 

emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A jurisprudência do 

STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela parte autora, do 

ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento desta (...). 3. 

Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante esclarecer que 

nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito por indeferimento 

da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a intimação pessoal da parte 

autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, dispõe que a intimação 

pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do 

referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 321, PARÁGRAFO 

ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 

Oportunizada a emenda à inicial para que a parte embargante 

regularizasse a representação processual e não sanado o vício (art. 76 

do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. Desnecessidade de 

intimação pessoal para a emenda à inicial, o que somente ocorre nas 

hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, situação diversa a dos 

autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70076653542, 

Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava Câmara Cível, Julgado em 

26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMENDA À 

INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA 

SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O 

indeferimento da inicial por descumprimento da ordem de emenda não 

depende de prévia intimação da parte. 2. Oferecida à parte oportunidade 

para sanar o vício, e não cumprida, correta a sentença que extingue o 

processo, não devendo se falar em violação aos princípios do 

aproveitamento dos atos processuais e da celeridade processual. 3. 

Apelo não provido. (TJDF, Acórdão n.1101551, 07085107520178070007, 

Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

07/06/2018, Publicado no PJe: 11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Posto isso, indefiro a petição inicial, com base no art. 321, parágrafo único 

e art. 330, inciso IV, ambos do CPC, e julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, caso 

pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. 

Deixo de condenar a requerente em honorários advocatícios, um vez que 

a relação processual não chegou a se aperfeiçoar. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos mediante a adoção das baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024854-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDRE PACIENTE (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024854-08.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Wandre Paciente, almejando a inclusão 

de seu crédito no quadro-geral de credores da recuperação judicial de 

Lumen Consultoria, Construções e Comercio Ltda. e outras, que tramita 

nesta Vara Especializada sob o n. 1003689-02.2018.8.11.0041 

Determinada a emenda da inicial (id. 15099015), a requerente quedou-se 

inerte, consoante certidão de id. 15959821. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. Verifica-se da análise dos documentos 

acostados aos autos que, embora devidamente intimada, via DJE, através 

de seu advogado constituído, a parte autora não cumpriu a ordem de 

emenda a exordial deixando de cumprir os requisitos a que se refere o art. 

9º da LRF c/c art. 321 do CPC. Neste passo, tendo a parte autora deixado 

transcorrer in albis o prazo assinalado para sua manifestação, deverá 

arcar com o ônus de sua inércia, consubstanciado no indeferimento da 

petição inicial. Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS 

PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno 

de decisão que indeferiu a petição inicial, após descumprimento de 

determinação para emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A 

jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela 

parte autora, do ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento 

desta (...). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante 

esclarecer que nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito 

por indeferimento da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a 

intimação pessoal da parte autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, 

dispõe que a intimação pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas 

nos incisos II e III do referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO MANTIDA. Oportunizada a emenda à inicial para que a parte 

embargante regularizasse a representação processual e não sanado o 

vício (art. 76 do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 

Desnecessidade de intimação pessoal para a emenda à inicial, o que 

somente ocorre nas hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, 

situação diversa a dos autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação 

Cível Nº 70076653542, Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava 

Câmara Cível, Julgado em 26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O indeferimento da inicial por 

descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da 

parte. 2. Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não 

cumprida, correta a sentença que extingue o processo, não devendo se 

falar em violação aos princípios do aproveitamento dos atos processuais e 

da celeridade processual. 3. Apelo não provido. (TJDF, Acórdão 

n.1101551, 07085107520178070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no PJe: 

11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Posto isso, indefiro a petição 

inicial, com base no art. 321, parágrafo único e art. 330, inciso IV, ambos 

do CPC, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica 

suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. Deixo de condenar a requerente em 

honorários advocatícios, um vez que a relação processual não chegou a 

se aperfeiçoar. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos mediante a 

adoção das baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024855-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DE SOUZA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024855-90.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Antonio Lopes de Souza, almejando a 

inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da recuperação 

judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comercio Ltda. e outras, que 

tramita nesta Vara Especializada sob o n. 1003689-02.2018.8.11.0041 

Determinada a emenda da inicial (id. 15112424), a requerente quedou-se 

inerte, consoante certidão de id. 16063148. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. Verifica-se da análise dos documentos 

acostados aos autos que, embora devidamente intimada, via DJE, através 

de seu advogado constituído, a parte autora não cumpriu a ordem de 

emenda a exordial deixando de cumprir os requisitos a que se refere o art. 

9º da LRF c/c art. 321 do CPC. Neste passo, tendo a parte autora deixado 

transcorrer in albis o prazo assinalado para sua manifestação, deverá 

arcar com o ônus de sua inércia, consubstanciado no indeferimento da 

petição inicial. Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS 

PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno 

de decisão que indeferiu a petição inicial, após descumprimento de 

determinação para emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A 

jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela 

parte autora, do ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento 

desta (...). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante 

esclarecer que nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito 

por indeferimento da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a 

intimação pessoal da parte autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, 

dispõe que a intimação pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas 

nos incisos II e III do referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO MANTIDA. Oportunizada a emenda à inicial para que a parte 

embargante regularizasse a representação processual e não sanado o 

vício (art. 76 do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 

Desnecessidade de intimação pessoal para a emenda à inicial, o que 

somente ocorre nas hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, 

situação diversa a dos autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação 

Cível Nº 70076653542, Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava 

Câmara Cível, Julgado em 26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O indeferimento da inicial por 

descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da 

parte. 2. Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não 

cumprida, correta a sentença que extingue o processo, não devendo se 

falar em violação aos princípios do aproveitamento dos atos processuais e 

da celeridade processual. 3. Apelo não provido. (TJDF, Acórdão 
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n.1101551, 07085107520178070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no PJe: 

11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, indefiro a petição 

inicial, com base no art. 321, parágrafo único e art. 330, inciso IV, ambos 

do CPC, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica 

suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. Deixo de condenar a requerente em 

honorários advocatícios, um vez que a relação processual não chegou a 

se aperfeiçoar. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos mediante a 

adoção das baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024856-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WERLLEN CEZAR LINO SANTOS (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024856-75.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Werllen Cezar Lino Santos, almejando a 

inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da recuperação 

judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comercio Ltda. e outras, que 

tramita nesta Vara Especializada sob o n. 1003689-02.2018.8.11.0041 

Determinada a emenda da inicial (id. 15098847), a requerente quedou-se 

inerte, consoante certidão de id. 15951187. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. Verifica-se da análise dos documentos 

acostados aos autos que, embora devidamente intimada, via DJE, através 

de seu advogado constituído, a parte autora não cumpriu a ordem de 

emenda a exordial deixando de cumprir os requisitos a que se refere o art. 

9º da LRF c/c art. 321 do CPC. Neste passo, tendo a parte autora deixado 

transcorrer in albis o prazo assinalado para sua manifestação, deverá 

arcar com o ônus de sua inércia, consubstanciado no indeferimento da 

petição inicial. Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS 

PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno 

de decisão que indeferiu a petição inicial, após descumprimento de 

determinação para emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A 

jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela 

parte autora, do ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento 

desta (...). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante 

esclarecer que nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito 

por indeferimento da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a 

intimação pessoal da parte autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, 

dispõe que a intimação pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas 

nos incisos II e III do referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO MANTIDA. Oportunizada a emenda à inicial para que a parte 

embargante regularizasse a representação processual e não sanado o 

vício (art. 76 do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 

Desnecessidade de intimação pessoal para a emenda à inicial, o que 

somente ocorre nas hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, 

situação diversa a dos autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação 

Cível Nº 70076653542, Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava 

Câmara Cível, Julgado em 26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O indeferimento da inicial por 

descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da 

parte. 2. Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não 

cumprida, correta a sentença que extingue o processo, não devendo se 

falar em violação aos princípios do aproveitamento dos atos processuais e 

da celeridade processual. 3. Apelo não provido. (TJDF, Acórdão 

n.1101551, 07085107520178070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no PJe: 

11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, indefiro a petição 

inicial, com base no art. 321, parágrafo único e art. 330, inciso IV, ambos 

do CPC, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica 

suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. Deixo de condenar a requerente em 

honorários advocatícios, um vez que a relação processual não chegou a 

se aperfeiçoar. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos mediante a 

adoção das baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024857-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA IZAURA GUIMARAES PIOVEZAN (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024855-90.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Antonio Lopes de Souza, almejando a 

inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da recuperação 

judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comercio Ltda. e outras, que 

tramita nesta Vara Especializada sob o n. 1003689-02.2018.8.11.0041 

Determinada a emenda da inicial (id. 15112424), a requerente quedou-se 

inerte, consoante certidão de id. 16063148. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. Verifica-se da análise dos documentos 

acostados aos autos que, embora devidamente intimada, via DJE, através 

de seu advogado constituído, a parte autora não cumpriu a ordem de 

emenda a exordial deixando de cumprir os requisitos a que se refere o art. 

9º da LRF c/c art. 321 do CPC. Neste passo, tendo a parte autora deixado 

transcorrer in albis o prazo assinalado para sua manifestação, deverá 

arcar com o ônus de sua inércia, consubstanciado no indeferimento da 

petição inicial. Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS 

PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno 

de decisão que indeferiu a petição inicial, após descumprimento de 

determinação para emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A 

jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela 
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parte autora, do ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento 

desta (...). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante 

esclarecer que nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito 

por indeferimento da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a 

intimação pessoal da parte autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, 

dispõe que a intimação pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas 

nos incisos II e III do referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO MANTIDA. Oportunizada a emenda à inicial para que a parte 

embargante regularizasse a representação processual e não sanado o 

vício (art. 76 do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 

Desnecessidade de intimação pessoal para a emenda à inicial, o que 

somente ocorre nas hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, 

situação diversa a dos autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação 

Cível Nº 70076653542, Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava 

Câmara Cível, Julgado em 26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O indeferimento da inicial por 

descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da 

parte. 2. Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não 

cumprida, correta a sentença que extingue o processo, não devendo se 

falar em violação aos princípios do aproveitamento dos atos processuais e 

da celeridade processual. 3. Apelo não provido. (TJDF, Acórdão 

n.1101551, 07085107520178070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no PJe: 

11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, indefiro a petição 

inicial, com base no art. 321, parágrafo único e art. 330, inciso IV, ambos 

do CPC, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica 

suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. Deixo de condenar a requerente em 

honorários advocatícios, um vez que a relação processual não chegou a 

se aperfeiçoar. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos mediante a 

adoção das baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024858-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIA NOGUEIRA DOS ANJOS (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024858-45.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

impugnação à lista de credores proposta por Olivia Nogueira dos Anjos, 

almejando a inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da 

recuperação judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comercio Ltda. 

e outras, que tramita nesta Vara Especializada sob o n. 

1003689-02.2018.8.11.0041 Determinada a emenda da inicial (id. 

15098656), a requerente quedou-se inerte, consoante certidão de id. 

15949891. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Verifica-se da análise dos documentos acostados aos autos que, embora 

devidamente intimada, via DJE, através de seu advogado constituído, a 

parte autora não cumpriu a ordem de emenda a exordial deixando de 

cumprir os requisitos a que se refere o art. 9º da LRF c/c art. 321 do CPC. 

Neste passo, tendo a parte autora deixado transcorrer in albis o prazo 

assinalado para sua manifestação, deverá arcar com o ônus de sua 

inércia, consubstanciado no indeferimento da petição inicial. Nesse sentido 

é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL 

CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS PROCESSUAL. 

DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno de decisão que 

indeferiu a petição inicial, após descumprimento de determinação para 

emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A jurisprudência do 

STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela parte autora, do 

ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento desta (...). 3. 

Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante esclarecer que 

nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito por indeferimento 

da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a intimação pessoal da parte 

autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, dispõe que a intimação 

pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do 

referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 321, PARÁGRAFO 

ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 

Oportunizada a emenda à inicial para que a parte embargante 

regularizasse a representação processual e não sanado o vício (art. 76 

do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. Desnecessidade de 

intimação pessoal para a emenda à inicial, o que somente ocorre nas 

hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, situação diversa a dos 

autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70076653542, 

Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava Câmara Cível, Julgado em 

26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMENDA À 

INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA 

SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O 

indeferimento da inicial por descumprimento da ordem de emenda não 

depende de prévia intimação da parte. 2. Oferecida à parte oportunidade 

para sanar o vício, e não cumprida, correta a sentença que extingue o 

processo, não devendo se falar em violação aos princípios do 

aproveitamento dos atos processuais e da celeridade processual. 3. 

Apelo não provido. (TJDF, Acórdão n.1101551, 07085107520178070007, 

Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

07/06/2018, Publicado no PJe: 11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Posto isso, indefiro a petição inicial, com base no art. 321, parágrafo único 

e art. 330, inciso IV, ambos do CPC, e julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, caso 

pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. 

Deixo de condenar a requerente em honorários advocatícios, um vez que 

a relação processual não chegou a se aperfeiçoar. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos mediante a adoção das baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024859-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ONOFRE (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 
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(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024859-30.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

impugnação à relação de credores proposta por Sebastião Onofre 

almejando a inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da 

recuperação judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comercio Ltda. 

e outras, que tramita nesta Vara Especializada sob o n. 

1003689-02.2018.8.11.0041 Determinada a emenda da inicial (id. 

15098484), a requerente quedou-se inerte, consoante certidão de id. 

15949187. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Verifica-se da análise dos documentos acostados aos autos que, embora 

devidamente intimada, via DJE, através de seu advogado constituído, a 

parte autora não cumpriu a ordem de emenda a exordial deixando de 

cumprir os requisitos a que se refere o art. 9º da LRF c/c art. 321 do CPC. 

Neste passo, tendo a parte autora deixado transcorrer in albis o prazo 

assinalado para sua manifestação, deverá arcar com o ônus de sua 

inércia, consubstanciado no indeferimento da petição inicial. Nesse sentido 

é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL 

CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS PROCESSUAL. 

DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno de decisão que 

indeferiu a petição inicial, após descumprimento de determinação para 

emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A jurisprudência do 

STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela parte autora, do 

ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento desta (...). 3. 

Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante esclarecer que 

nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito por indeferimento 

da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a intimação pessoal da parte 

autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, dispõe que a intimação 

pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do 

referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 321, PARÁGRAFO 

ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 

Oportunizada a emenda à inicial para que a parte embargante 

regularizasse a representação processual e não sanado o vício (art. 76 

do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. Desnecessidade de 

intimação pessoal para a emenda à inicial, o que somente ocorre nas 

hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, situação diversa a dos 

autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70076653542, 

Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava Câmara Cível, Julgado em 

26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMENDA À 

INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA 

SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O 

indeferimento da inicial por descumprimento da ordem de emenda não 

depende de prévia intimação da parte. 2. Oferecida à parte oportunidade 

para sanar o vício, e não cumprida, correta a sentença que extingue o 

processo, não devendo se falar em violação aos princípios do 

aproveitamento dos atos processuais e da celeridade processual. 3. 

Apelo não provido. (TJDF, Acórdão n.1101551, 07085107520178070007, 

Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

07/06/2018, Publicado no PJe: 11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Posto isso, indefiro a petição inicial, com base no art. 321, parágrafo único 

e art. 330, inciso IV, ambos do CPC, e julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, caso 

pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. 

Deixo de condenar a requerente em honorários advocatícios, um vez que 

a relação processual não chegou a se aperfeiçoar. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos mediante a adoção das baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024833-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DO NASCIMENTO (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024833-32.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

impugnação à relação de credores proposta por Fabio José do 

Nascimento, almejando a inclusão de seu crédito no quadro-geral de 

credores da recuperação judicial de Dismafe Distribuidora de Máquinas e 

Ferramentas S/A e outras, que tramita nesta Vara Especializada sob o n. 

1003689-02.2018.8.11.0041 Determinada a emenda da inicial (id. 

1508715), a requerente quedou-se inerte, consoante certidão de id. 

15861004. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Verifica-se da análise dos documentos acostados aos autos que, embora 

devidamente intimada, via DJE, através de seu advogado constituído, a 

parte autora não cumpriu a ordem de emenda a exordial deixando de 

cumprir os requisitos a que se refere o art. 9º da LRF c/c art. 321 do CPC. 

Neste passo, tendo a parte autora deixado transcorrer in albis o prazo 

assinalado para sua manifestação, deverá arcar com o ônus de sua 

inércia, consubstanciado no indeferimento da petição inicial. Nesse sentido 

é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL 

CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS PROCESSUAL. 

DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno de decisão que 

indeferiu a petição inicial, após descumprimento de determinação para 

emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A jurisprudência do 

STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela parte autora, do 

ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento desta (...). 3. 

Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante esclarecer que 

nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito por indeferimento 

da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a intimação pessoal da parte 

autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, dispõe que a intimação 

pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do 

referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 321, PARÁGRAFO 

ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 

Oportunizada a emenda à inicial para que a parte embargante 

regularizasse a representação processual e não sanado o vício (art. 76 

do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. Desnecessidade de 

intimação pessoal para a emenda à inicial, o que somente ocorre nas 

hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, situação diversa a dos 

autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70076653542, 

Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava Câmara Cível, Julgado em 

26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMENDA À 

INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA 
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SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O 

indeferimento da inicial por descumprimento da ordem de emenda não 

depende de prévia intimação da parte. 2. Oferecida à parte oportunidade 

para sanar o vício, e não cumprida, correta a sentença que extingue o 

processo, não devendo se falar em violação aos princípios do 

aproveitamento dos atos processuais e da celeridade processual. 3. 

Apelo não provido. (TJDF, Acórdão n.1101551, 07085107520178070007, 

Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

07/06/2018, Publicado no PJe: 11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Posto isso, indefiro a petição inicial, com base no art. 321, parágrafo único 

e art. 330, inciso IV, ambos do CPC, e julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, caso 

pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. 

Deixo de condenar a requerente em honorários advocatícios, um vez que 

a relação processual não chegou a se aperfeiçoar. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos mediante a adoção das baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024399-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER CARLOS GOMES FERNANDES (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024399-43.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

impugnação à lista de credores proposta por Eder Carlos Gomes 

Fernandes, almejando a inclusão de seu crédito no quadro-geral de 

credores da recuperação judicial de Dismafe Distribuidora de Máquinas e 

Ferramentas S/A e outras, que tramita nesta Vara Especializada sob o n. 

1003689-02.2018.8.11.0041 Determinada a emenda da inicial (id. 

15083929), a requerente quedou-se inerte, consoante certidão de id. 

15876721. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Verifica-se da análise dos documentos acostados aos autos que, embora 

devidamente intimada, via DJE, através de seu advogado constituído, a 

parte autora não cumpriu a ordem de emenda a exordial deixando de 

cumprir os requisitos a que se refere o art. 9º da LRF c/c art. 321 do CPC. 

Neste passo, tendo a parte autora deixado transcorrer in albis o prazo 

assinalado para sua manifestação, deverá arcar com o ônus de sua 

inércia, consubstanciado no indeferimento da petição inicial. Nesse sentido 

é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL 

CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS PROCESSUAL. 

DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno de decisão que 

indeferiu a petição inicial, após descumprimento de determinação para 

emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A jurisprudência do 

STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela parte autora, do 

ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento desta (...). 3. 

Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante esclarecer que 

nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito por indeferimento 

da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a intimação pessoal da parte 

autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, dispõe que a intimação 

pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do 

referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 321, PARÁGRAFO 

ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 

Oportunizada a emenda à inicial para que a parte embargante 

regularizasse a representação processual e não sanado o vício (art. 76 

do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. Desnecessidade de 

intimação pessoal para a emenda à inicial, o que somente ocorre nas 

hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, situação diversa a dos 

autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70076653542, 

Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava Câmara Cível, Julgado em 

26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMENDA À 

INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA 

SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O 

indeferimento da inicial por descumprimento da ordem de emenda não 

depende de prévia intimação da parte. 2. Oferecida à parte oportunidade 

para sanar o vício, e não cumprida, correta a sentença que extingue o 

processo, não devendo se falar em violação aos princípios do 

aproveitamento dos atos processuais e da celeridade processual. 3. 

Apelo não provido. (TJDF, Acórdão n.1101551, 07085107520178070007, 

Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

07/06/2018, Publicado no PJe: 11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Posto isso, indefiro a petição inicial, com base no art. 321, parágrafo único 

e art. 330, inciso IV, ambos do CPC, e julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, caso 

pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. 

Deixo de condenar a requerente em honorários advocatícios, um vez que 

a relação processual não chegou a se aperfeiçoar. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos mediante a adoção das baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024631-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DO NASCIMENTO (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024631-55.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

impugnação à lista de credores proposta por Rodrigo Alves do 

Nascimento, almejando a inclusão de seu crédito no quadro-geral de 

credores da recuperação judicial de Dismafe Distribuidora de Máquinas e 

Ferramentas S/A e outras, que tramita nesta Vara Especializada sob o n. 

1003689-02.2018.8.11.0041 Determinada a emenda da inicial (id. 

15085004), a requerente quedou-se inerte, consoante certidão de id. 

15926116. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Verifica-se da análise dos documentos acostados aos autos que, embora 

devidamente intimada, via DJE, através de seu advogado constituído, a 

parte autora não cumpriu a ordem de emenda a exordial deixando de 
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cumprir os requisitos a que se refere o art. 9º da LRF c/c art. 321 do CPC. 

Neste passo, tendo a parte autora deixado transcorrer in albis o prazo 

assinalado para sua manifestação, deverá arcar com o ônus de sua 

inércia, consubstanciado no indeferimento da petição inicial. Nesse sentido 

é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL 

CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS PROCESSUAL. 

DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno de decisão que 

indeferiu a petição inicial, após descumprimento de determinação para 

emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A jurisprudência do 

STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela parte autora, do 

ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento desta (...). 3. 

Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante esclarecer que 

nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito por indeferimento 

da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a intimação pessoal da parte 

autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, dispõe que a intimação 

pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do 

referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 321, PARÁGRAFO 

ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 

Oportunizada a emenda à inicial para que a parte embargante 

regularizasse a representação processual e não sanado o vício (art. 76 

do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. Desnecessidade de 

intimação pessoal para a emenda à inicial, o que somente ocorre nas 

hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, situação diversa a dos 

autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70076653542, 

Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava Câmara Cível, Julgado em 

26/09/2018). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMENDA À 

INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA 

SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O 

indeferimento da inicial por descumprimento da ordem de emenda não 

depende de prévia intimação da parte. 2. Oferecida à parte oportunidade 

para sanar o vício, e não cumprida, correta a sentença que extingue o 

processo, não devendo se falar em violação aos princípios do 

aproveitamento dos atos processuais e da celeridade processual. 3. 

Apelo não provido. (TJDF, Acórdão n.1101551, 07085107520178070007, 

Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

07/06/2018, Publicado no PJe: 11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Posto isso, indefiro a petição inicial, com base no art. 321, parágrafo único 

e art. 330, inciso IV, ambos do CPC, e julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, caso 

pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. 

Deixo de condenar a requerente em honorários advocatícios, um vez que 

a relação processual não chegou a se aperfeiçoar. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos mediante a adoção das baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024839-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO DANIEL DE FARIA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024839-39.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

impugnação à lista de credores proposta por Damiao Daniel de Faria, 

almejando a inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da 

recuperação judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comercio Ltda. 

e outras, que tramita nesta Vara Especializada sob o n. 

1003689-02.2018.8.11.0041 Determinada a emenda da inicial (id. 

15100253), a requerente quedou-se inerte, consoante certidão de id. 

16282119. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Verifica-se da análise dos documentos acostados aos autos que, embora 

devidamente intimada, via DJE, através de seu advogado constituído, a 

parte autora não cumpriu a ordem de emenda a exordial deixando de 

cumprir os requisitos a que se refere o art. 9º da LRF c/c art. 321 do CPC. 

Neste passo, tendo a parte autora deixado transcorrer in albis o prazo 

assinalado para sua manifestação, deverá arcar com o ônus de sua 

inércia, consubstanciado no indeferimento da petição inicial. Nesse sentido 

é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL 

CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS PROCESSUAL. 

DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno de decisão que 

indeferiu a petição inicial, após descumprimento de determinação para 

emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A jurisprudência do 

STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela parte autora, do 

ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento desta (...). 3. 

Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante esclarecer que 

nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito por indeferimento 

da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a intimação pessoal da parte 

autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, dispõe que a intimação 

pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do 

referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 321, PARÁGRAFO 

ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 

Oportunizada a emenda à inicial para que a parte embargante 

regularizasse a representação processual e não sanado o vício (art. 76 

do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. Desnecessidade de 

intimação pessoal para a emenda à inicial, o que somente ocorre nas 

hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, situação diversa a dos 

autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70076653542, 

Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava Câmara Cível, Julgado em 

26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMENDA À 

INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA 

SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O 

indeferimento da inicial por descumprimento da ordem de emenda não 

depende de prévia intimação da parte. 2. Oferecida à parte oportunidade 

para sanar o vício, e não cumprida, correta a sentença que extingue o 

processo, não devendo se falar em violação aos princípios do 

aproveitamento dos atos processuais e da celeridade processual. 3. 

Apelo não provido. (TJDF, Acórdão n.1101551, 07085107520178070007, 

Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

07/06/2018, Publicado no PJe: 11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Posto isso, indefiro a petição inicial, com base no art. 321, parágrafo único 

e art. 330, inciso IV, ambos do CPC, e julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, caso 

pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. 

Deixo de condenar a requerente em honorários advocatícios, um vez que 

a relação processual não chegou a se aperfeiçoar. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos mediante a adoção das baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
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Processo Número: 1024838-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES DOS SANTOS (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024838-54.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

impugnação à lista de credores proposta por Edson Rodrigues dos 

Santos, almejando a inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores 

da recuperação judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comercio 

Ltda. e outras, que tramita nesta Vara Especializada sob o n. 

1003689-02.2018.8.11.0041 Determinada a emenda da inicial (id. 

15100268), a requerente quedou-se inerte, consoante certidão de id. 

16022832. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Verifica-se da análise dos documentos acostados aos autos que, embora 

devidamente intimada, via DJE, através de seu advogado constituído, a 

parte autora não cumpriu a ordem de emenda a exordial deixando de 

cumprir os requisitos a que se refere o art. 9º da LRF c/c art. 321 do CPC. 

Neste passo, tendo a parte autora deixado transcorrer in albis o prazo 

assinalado para sua manifestação, deverá arcar com o ônus de sua 

inércia, consubstanciado no indeferimento da petição inicial. Nesse sentido 

é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL 

CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS PROCESSUAL. 

DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de Agravo Interno de decisão que 

indeferiu a petição inicial, após descumprimento de determinação para 

emendá-la, nos termos do art. 284 do CPC/1973. 2. A jurisprudência do 

STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela parte autora, do 

ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento desta (...). 3. 

Agravo Interno não provido. (AgInt na MC 25.478/SC, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016). Importante esclarecer que 

nos casos de extinção da ação sem resolução do mérito por indeferimento 

da inicial (art. 485, I do CPC) é desnecessária a intimação pessoal da parte 

autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC, dispõe que a intimação 

pessoal ocorrerá apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do 

referido artigo. A propósito: APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 321, PARÁGRAFO 

ÚNICO E 485, §1°, DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 

Oportunizada a emenda à inicial para que a parte embargante 

regularizasse a representação processual e não sanado o vício (art. 76 

do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do CPC. Ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. Desnecessidade de 

intimação pessoal para a emenda à inicial, o que somente ocorre nas 

hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, situação diversa a dos 

autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70076653542, 

Relator: Marlene Marlei de Souza Décima Oitava Câmara Cível, Julgado em 

26/09/2018) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMENDA À 

INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA 

SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O 

indeferimento da inicial por descumprimento da ordem de emenda não 

depende de prévia intimação da parte. 2. Oferecida à parte oportunidade 

para sanar o vício, e não cumprida, correta a sentença que extingue o 

processo, não devendo se falar em violação aos princípios do 

aproveitamento dos atos processuais e da celeridade processual. 3. 

Apelo não provido. (TJDF, Acórdão n.1101551, 07085107520178070007, 

Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

07/06/2018, Publicado no PJe: 11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Posto isso, indefiro a petição inicial, com base no art. 321, parágrafo único 

e art. 330, inciso IV, ambos do CPC, e julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, caso 

pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. 

Deixo de condenar a requerente em honorários advocatícios, um vez que 

a relação processual não chegou a se aperfeiçoar. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos mediante a adoção das baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1037920-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ANDRADE DE OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT0016236A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT0013536A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM FALÊNCIA, 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTAS PRECATÓRIAS GABINETE DO JUIZ 

D E  D I R E I T O  T I T U L A R  I I 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________ Autos n.º:1037920-89.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

ANDERSON ANDRADE DE OLIVEIRA LEITE REQUERIDO: CROACIA 

COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - 

EPP Vistos. Trata-se de habilitação de crédito trabalhista distribuída em 

17/12/2018, proposta por Anderson Andrade de Oliveira Leite, visando 

habilitar o valor de R$ 9.940,77 (nove mil novecentos e quarenta reais e 

setenta e sete centavos), no quadro-geral de credores da Recuperação 

Judicial da empresa Croacia Comercio e Locadora de Maquinas para 

Construção Ltda. A parte autora aduz que firmou acordo na Justiça do 

Trabalho com a recuperanda, em que ficou pactuado o pagamento, por 

esta, de valor devido a título de verbas indenizatórias, ressaltando-se que 

o vínculo empregatício se refere a período anterior ao protocolo do pedido 

de recuperação judicial neste juízo. Juntou documentos (id. 11182704). A 

recuperanda manifesta-se pela procedência do pedido (id. 11667340). 

Instado a se manifestar, o administrador judicial opinou pela inclusão do 

crédito trabalhista no quadro-geral de credores no valor pleiteado na 

inicial, conforme se infere do parecer de id. 11634776. É o relatório do 

essencial. Fundamento e decido. Conforme relatado, a parte autora 

pretende a habilitação de seu crédito trabalhista no importe de R$ 9.940,77 

(nove mil novecentos e quarenta reais e setenta e sete centavos), no 

quadro-geral de credores do processo de recuperação judicial da 

empresa requerida, alegando que o referido valor foi objeto de acordo 

firmado perante a justiça especializada, consistente em verbas 

indenizatórias, cujo montante é líquido e certo. Verifica-se que, realmente, 

o crédito da parte autora existia na data da distribuição da recuperação 

judicial, que os documentos juntados nos autos comprovam o valor devido, 

bem como que o crédito é decorrente da relação de trabalho desenvolvida 

anteriormente à distribuição do pedido da recuperação judicial, de sorte 

que o montante deve ser relacionado no quadro-geral de credores da 

empresa recuperanda, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005. Cabe 

lembrar que os créditos derivados da relação de trabalho deverão ser 
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inscritos no quadro-geral de credores pelo valor determinado na 

sentença/acordo trabalhista – atualizados até a data do pedido de 

recuperação judicial (art. 9º, II, da LRF), se for o caso –, expurgando-se, 

apenas, as verbas de caráter tributário por ele não titularizadas (INSS e 

IRPF), seguindo o precedente do TJSP (Recurso de Agravo de Instrumento 

n. 2107654-90.2015.8.26.0000). Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC, e determino ao administrador judicial que inclua 

no quadro-geral de credores da empresa recuperanda o crédito da parte 

autora no montante de R$ 9.940,77 (nove mil novecentos e quarenta reais 

e setenta e sete centavos), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC. Não são devidos honorários advocatícios, por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1). Cientifique-se o Ministério Público. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de outubro 

de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1027919-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA DE AGUIAR MACEDO (AUTOR(A))

THELMA DE AGUIAR MACEDO (AUTOR(A))

HERTON DE AGUIAR MACEDO (AUTOR(A))

HERLON DE AGUIAR MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARCONDES OAB - MT14214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS VINICIO LIMA (RÉU)

JUNIOR ANTONIO MARCIANO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Assiste razão ao Ministério 

Público, com relação à possibilidade de litispendência destes autos com os 

que tramitam atualmente perante esta vara de código 1335998 e 

numeração única 16934-97.2018.811.0041. Isto porque, esta demanda 

pretende a proteção possessória sobre a mesma Fazenda Minaguchi, que 

é objeto daquela demanda. Intimo portanto, os autores, para que no prazo 

de quinze dias, manifestem-se quanto à litispendência, bem como com 

relação aos documentos solicitados pelo Ministério Público para 

demonstração do cumprimento da função social e exercício da posse 

sobre a referida área. Decorrido o prazo, certifique-se e colha-se novo 

parecer ministerial e após, conclusos com urgência. Cuiabá, 23 de outubro 

de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1027670-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINE DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

DARLA DA SILVA TAVARES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BATISTA DA SILVA OAB - MT7697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDELBERTO VIEIRA PIRES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT0019091A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Trata-se de embargos de 

terceiros com pedido liminar, ajuizado por DANIELLE CRISTINE DE 

OLIVEIRA e DARLA DA SILVA TAVARES, alegando ter sido prejudicado 

por decisão proferida nos autos 1012856-43.2018.8.11.0041 Afirmam as 

embargantes que, necessitando de um local para morar, procuraram a 

associação de moradores do bairro Renascer, na pessoa de seu 

presidente José Carlos da Silva, e ele as orientou a adentrar ao imóvel 

objeto da lide, pois este estaria abandonado. Relatam ainda que realizaram 

algumas benfeitorias, como divisão da casa, e algumas melhorias no 

imóvel e que foram prejudicadas pela decisão proferida nos autos das 

quais não são parte. Com a inicial vieram os documentos de Id. 14898929 

a 14899721. Foi designada audiência de justificação conforme Id. 

15010283, que se realizou conforme Id. 15710858. É o relatório. Decido. O 

texto processual enquadra como terceiro todo aquele que não sendo parte 

no processo vier a sofrer constrição ou ameaça, proprietário, fiduciário 

ou, ainda, o possuidor, conforme dispõe o art. 674, do CPC, conforme 

vejamos: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição 

ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha 

direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu 

desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os 

embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou 

possuidor. No caso em comento, resta demonstrada a qualidade de 

terceiro dos embargantes por não serem partes na ação possessória de 

em razão de decisão proferida no recurso de apelação, conforme acordão 

juntado às fls. 112/120. Com relação à posse, esta não restou 

demonstrada pela parte embargante, uma vez que, os documentos 

trazidos aos autos, não induzem a posse da parte sobre a área. Em 

audiência de justificação, as testemunhas faltaram com a verdade em 

juízo, por diversas vezes, com depoimentos contraditórios às imagens de 

satélite, na clara intenção de criar uma situação não verdadeira. Faltaram 

com a verdade com relação à construção do muro, com relação às 

benfeitorias, e o depoente Aparecido Furtado de Oliveira, incialmente 

afirmou inclusive que não tinha amizade, mas em seu depoimento ficou 

constatado o seu interesse na causa. A testemunha Elissandra também 

faltou com a verdade ao falar sobre a altura dos muros e demais 

benfeitorias, pois seu depoimento mostrou-se completamente contraditório 

com as imagens obtidas por esta magistrada quando da realização da 

audiência, juntadas sob Id. 15710859. Desta feita, ao menos em cognição 

sumária, resta inequívoco que o embargante apesar de ser terceiro, não 

resta minimamente demonstrado que exercia a posse sobre o imóvel 

vindicado, portanto, nos termos do art. 678 do CPC, INDEFIRO A LIMINAR 

pleiteada pelas embargantes DANIELLE CRISTINE DE OLIVEIRA e DARLA 

DA SILVA TAVARES. 1. INTIMO, os embargados por seu advogado, para 

contestarem a ação, no prazo de 15 (dez) dias conforme ditames do art. 

679 do Código de Processo Civil, decorrido o prazo para defesa, 

INTIME-SE a embargante para impugna-la, também no prazo de 15 dias. 2. 

INTIMO as partes, via DJE, da presente decisão. Cuiabá, 19 de outubro de 

2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1015494-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIMENTO GREVISTA/SINDICATO DOS CAMINHONEIROS DE MT (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Defiro o pedido de suspensão 

formulado pela parte autora sob Id. 15957201, para suspensão do feito 

pelo prazo de sessenta dias. Decorrido o prazo, intime-se a parte autora 

para manifestar o interesse no feito. Cuiabá, 19 de outubro de 2018. 

Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1024478-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CRISTINA CARNEIRO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO SOUZA SANTOS OAB - MT17708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI LOVATO (RÉU)

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUNAS DO AREAO (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Trata-se de ação de 

reintegração de posse movida por Luciana Cristina Carneiro Machado 

contra condomínio Residencial Dunas do Areão. Afirma a parte autora que 

é proprietária de uma unidade do condomínio, e que sua filha foi impedida 

de mudar para a residência, por haver débitos da unidade condominial. 

Decido. Em que pese a alegação da autora de estar inadimplente, não há 

qualquer prova nos autos de sua situação, mostrando-se temerário 

conceder liminar sem que tal alegação seja minimamente comprovada. 

Também não trouxe qualquer elemento de demonstração da sua posse, 

uma vez que o único documento juntado aos autos que se refere ao 

imóvel é a matrícula do imóvel, que evidencia apenas domínio, que é 

irrelevante para demandas possessórias. Desta forma, intimo a parte 

autora, nos termos dos artigos 321 e 561 do CPC, para que no prazo de 

quinze dias, emende a inicial nos seguintes termos: a) Explicite como 

exercia a posse sobre o imóvel, juntando o contrato de aluguel a que se 

refere na inicial; b) Traga aos autos o extrato de sua inadimplência, que 

estaria motivando o impedimento de acesso; Decorrido o prazo, 

certifique-se e retornem os autos conclusos, com urgência, para análise 

do pedido liminar. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. Adriana Sant’Anna 

Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003885-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELENE RODRIGUES DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAKLLEY CRISTIAN MORAES (RÉU)

NASLEY VITORIA FERREIRA (RÉU)

JULIANE RODRIGUES DE ALMEIDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO(A))

NATHALIA DIAS ZANIN CREPALDI DE BARROS OAB - MT21292/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Considerando que houve a 

suspensão da decisão liminar por meio de recurso de agravo de 

instrumento, juntada sob Id. 13859418 e não há decisão posterior quanto à 

modificação do estado do imóvel indefiro o pedido de Id. 15728598, para 

expedição de mandado de reintegração de posse. Intimo a parte autora, 

para que, no prazo de quinze dias, manifeste-se quanto às contestações 

ofertadas sob Id. 14072713 e 14399622, nos termos do artigo 351 do CPC. 

Entendo prejudicados os pedidos de revogação da liminar, ao menos neste 

momento, uma vez que há recurso com esse propósito sendo manejado 

pela parte requerida. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. Adriana Sant’Anna 

Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1024048-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NILSON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT0017514A 

(ADVOGADO(A))

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA TEIXEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. 1. Defiro o pedido de dilação 

do prazo por mais quinze dias, formulado pela parte autora, nos termos do 

artigo 139, VI do CPC, vez que formulado dentro do prazo legal. 2. 

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

análise. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 341716 Nr: 12015-17.2008.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINDUSTRIAL ARICÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMIRÇO BATISTA DE SOUZA, JOALDO 

ALVES FERREIRA, JOSE JOAO SERRA, JOSE NUNES DE SIQUEIRA, 

JOSMIRO BARBOSA PEREIRA, MARCIA LEITE DA SILVA, SUZI MARIA DA 

SILVA, ELIETE INACIO SILVA, JULIA HISAKOYOSHIBA, DJALMA FLORES 

DA SILVA, LUCI CORREIA DE MELO, JOAO GOMES DOS SANTOS, LUIZ 

ALVES CORREIA, JOSE FIALHO DE ARRUDA, ANTONIO ALVES CORREIA, 

GIOVANI LIMA DE CARVALHO, JOAO RAMOS DOS SANTOS, GEDEON 

VIEIRA DA SILVA, PERCILIA NUNES SCHNEIDES, JUSTINO FERREIRA DA 

SILVA, LUIZ KOVALSKI DA CRUZ, VALDIR PEREIRA COSTA, JOSE 

CANDIDO DA SILVA, BENEDITO PEREIRA DE PAULA, JAIR BATISTA DE 

FREITAS, JOAO BATISTA DA SILVA, GRIMALDO LOPES DO 

NASCIMENTO, RAQUEL XAVIER PEREIRA, AGRIPINA OLINDA DE 

ALMEIDA, MILSON RODRIGUES FERREIRA, RODIMAR MARCOS CAMILO, 

PEDRO PEREIRA DA GUIA, LIDIA REGINA XAVIER DE LIMA, FRANCISCA 

CREUSA SILVA, AUGETON BATISTA DE FREITAS, CELSO RAMOS 

JUNIOR, FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, WILSON LAURINDO 

DA SILVA, MANOEL SANTANA DA COSTA, ROBERTO MACIEL DE 

CAMPOS, REGINA FATIMA PEREIRA DOS SANTOS, SILVONE GONZAGA 

DE SOUZA, BENEDITO SOUZA BRASIL, ALUIZIO DE SOUZA RODRIGUES, 

ELIZABETH DA SILVA MOURA OLIVEIRA, DORIVAL DANTAS, JOSE 

MARIA ESTEVES, NATANAEL COSTA SILVA, WAMBASTER MARTINS 

FREITAS, PIO JOSE DE OLIVEIRA, BEIJAMIM ALVES DA CRUZ, IVONETE 

FRANCISCO DA SILVA, EDILAINE NOVAES SILVA CORREA, Réus 

Inominados Citados por Edital, ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS DO VALE DO ARICÁ NOVA JERUSALÉM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322, JOÃO MARCOS 

FAIAD - OAB:8.500/MT, LUCIANA SERAFIM DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:4.961/MT, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PATRICIA 

SALGADO - OAB:13.260/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - 

OAB:, DEFENSORIA PUBLICA - CUIABA - OAB:

 Desta feita, REJEITO os embargos de declaração ofertado pelo 

embargante, uma vez que, não há omissão, a ser corrigida na sentença de 

fls. 196/198.Os presentes embargos são meramente protelatórios, pois a 

parte embargante, inconformada com a decisão desfavorável opôs 

embargos de declaração, no entanto não se ateve ao propósito do 

recurso, tal como descrito no artigo 1.022 do CPC, pretendendo reexame 

de matérias, por meio de via inadequada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1287024 Nr: 3938-67.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZZAN QUERINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO MITUO KUROYANAGI, VERA LUCIA 

NORIKO KUROYANAGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IASNAIA POLLYANA GUSMAO 

SAMPAIO - OAB:7.601 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACY FELIPE CAMARÃO - 

OAB:5040/MT

 Denota-se do texto legal que o rol de cabimento do referido recurso é 

taxativo a essas hipóteses. Acontece, no entanto, que no caso em 

comento, que a recorrente acusa contradição exclusivamente no corpo do 

relatório da decisão guerreada, o qual não possui qualquer poder 

decisório, apensar de se tratar de parte integrante da decisão e, portanto, 

não autoriza o manejo do recurso, razão pela qual rejeito os aclaratórios 

ofertados pela embargante. Com relação ao pedido de renúncia e 

exclusão do nome da advogada da parte embargante, tenho que o pleito 

deve ser indeferido, tendo em vista que o art. 112 do CPC disciplina que a 

renúncia do patrono deve preceder comunicação prévia do mandante. 

Ainda, quanto à solicitação de esclarecimento feito pela parte embargada, 

tenho que assiste razão o apontamento feito, haja vista que a decisão 

exarada nos autos do agravo de instrumento nº 1005854-48.2018 é 

cristalina quanto à suspensão dos efeitos da decisão que determinou a 
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comprovação do pagamento dos honorários técnicos, razão pela qual, 

desde já, revogo o item “6” da decisão de fl. 101v, e determino a 

suspensão do feito até o julgamento do mérito do referido recurso, a fim 

de que seja produzida a prova pericial ou designada instrução no feito. 

Considerando que a decisão que pende o recurso (AI nº 

1005854-48.2018) atingirá todos os processos em apenso, estendo a 

aludida suspensão a eles. INTIMO as partes, via DJE, desta decisão. 

INTIME-SE a Defensoria Pública e dê ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1070833 Nr: 55754-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

DO VALE DO RIO ARICÁ NOVA JERUSALEM - APERUVANJ, MANOEL 

BRITO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO MITUO KUROYANAGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEILDE SOARES CALDEIRA - 

OAB:15236-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACY FELIPE CAMARÃO - 

OAB:5040/MT

 Vistos.

Fortes os argumento trazidos pelos embargados no petitório carreado às 

fls. 434/437, onde pugnam pela reconsideração da decisão que 

reconheceu a preclusão da prova pericial.

Pois bem, decisão exarada nos autos do agravo de instrumento nº 

1005854-48.2018 é cristalina quanto à suspensão dos efeitos da decisão 

que determinou a comprovação do pagamento dos honorários técnicos.

Como não é dado a esta Magistrada fazer juízo de valor das decisões que 

emanam do Egrégio Excelso, determino a suspensão do feito até o 

julgamento do mérito do referido recurso a respeito da produção da prova 

pericial ou designada instrução no feito.

INTIMO as partes, via DJE, desta decisão.

INTIME-SE a Defensoria Pública e dê ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1195914 Nr: 3300-68.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO MITUO KIROYANAGI, VERA LUCIA 

NORIKO KUROYANAGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA DE ARRUDA CHICA 

DUARTE - OAB:19594/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACYR FELIPE CAMARÃO - 

OAB:5040

 Vistos.

Fortes os argumento trazidos pelos embargados no petitório carreado às 

fls. 232/234, onde pugnam pela reconsideração da decisão que 

reconheceu a preclusão da prova pericial.

Pois bem, decisão exarada nos autos do agravo de instrumento nº 

1005854-48.2018 é cristalina quanto à suspensão dos efeitos da decisão 

que determinou a comprovação do pagamento dos honorários técnicos.

Como não é dado a esta Magistrada fazer juízo de valor das decisões que 

emanam do Egrégio Excelso, determino a suspensão do feito até o 

julgamento do mérito do referido recurso a respeito da produção da prova 

pericial ou designada instrução no feito.

INTIMO as partes, via DJE, desta decisão.

INTIME-SE a Defensoria Pública e dê ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 856754 Nr: 59012-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMILTON SESSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO DE TAL, APARECIDA DE TAL, 

ANTONIO FONSECA, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, 

EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JURANDIR LUIZ BELLANI - 

OAB:63.195 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, JORGE LUÍZ DUTRA DE PAULA - OAB:5053-B/MT

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que não há necessidade de maior 

dilação probatória, em especial pelo fato de a única defesa apresentada 

nos autos foi a da Defensoria Pública de fls. 456/457, que impede a 

ocorrência da revelia, mas não do julgamento antecipado.

2. Colha-se parecer ministerial, e após retornem os autos conclusos para 

sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 207700 Nr: 19387-22.2005.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILÁRIO NORIYUKI TENURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOZART MACEDO, MOZART MACEDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6232/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - 

OAB:4.945/MT, JORGE BOTEGA - OAB:6.032/MT, RICARDO PORTEL 

MARTINS - OAB:9363/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANDES BRITO DE 

OLIVEIRA MORAES - OAB:15747

 Vistos.

1. Verifico que as plantas foram juntadas às fls. 166/174, e, da ART, à fl. 

162 razão pela qual dispenso a sua juntada de novas cópias.

2. As partes saem intimadas para apresentar razões finais no prazo de 15 

dias. Iniciando-se para a parte autora em 30/10/2018 e, para a parte ré, em 

28/10/2018, nos termos do art. 364 do NCPC. Com as juntadas das razões 

finais, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 361020 Nr: 30972-66.2008.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS E MÉDIOS 

AGRICULTORES DO TAQUARUÇU DO NORTE, ROZINEIDE GOMES DA 

SILVA, ADEILTON GONÇALVES PEREIRA, RONALDO MARCOLINO, JOSÉ 

HAMILTON GONÇALVES PEREIRA, WILSON GONÇALVES PEREIRA, ANA 

JOSÉ DAGUIAR DE OLIVEIRA, ADRIANA CHAGAS DE SOUZA, 

ALEXANDRA CHAGAS DE SOUZA, JOSÉ DO CARMO, ADOLFO DORFINO 

DORNELLES, JOÃO DARCI DA ROCHA MELLO, JOVENAL SALVADOR 

FILHO, GARIBALDI LIMA DA SILVA, SALVADOR FERREIRA DOS SANTOS, 

MILTON GONÇALVES DOS SANTOS, SUELI GARCIA DOS SANTOS, 

EMERSON ROBERTO PRETTO, JOSÉ ADRIANO LEOPOLDO DA SILVA, 

MESSIAS JOSÉ DOS SANTOS, BRENO GENTIL ZAMARCHI, VANUSA DOS 

SANTOS FERNANDES LIMA, KELLY MEZZOMO CRISÓSTOMO, JOSÉ 

FERREIRA, JOSEMIR DA CONCEIÇÃO SILVA, MANOEL CHAVES 

BARBOSA, JOSÉ PEDRO DA SILVA JUNIOR, JOSÉ PEDRO DA SILVA, 

CÉLIO HENRIQUES AUGUSTO, ORLANDO ALVES DE ANDRADE, JOAQUIM 

PEREIRA, ALVINO DOS SANTOS, BARTOLOMEU RIBEIRO LOPES, 

DENILSON VICENTIN, EDUARDO MEZZOMO CRISOSTOMO, ODEMAR 

LOVISKI, MARIA JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS, JOSÉ HELENO MOULIN 

DE SOUZA, SELMA MARIA MIRANDA SENA, MARLON ROVER, VOLMAR 

FIORENTIM, LUISMAR RODRIGUES BENTO, NIVALDO DOS SANTOS, 

ALUIZA DA SILVA SANTOS, AMILTON NUNES ROSA, HILTON DA SILVA 

SANTOS, JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA, JOSÉ RAIMUNDO DE FREITAS, 

ERASMO DIAS BIASUZ, JOSÉ CARLOS SOBRINHO, IVANILSON SANTOS 

LIMA, JOSÉ ALVES DA SILVA, PEDRO ALVES DE ANDRADE, MATEUS 

LINHARES DOS REIS, MANOEL MARTINS DOS ANJOS, TALVIO FERREIRA 

JUNIOR, LUIZ TELLES DE SOUZA, LIDIO FIORENTIN, CLAUDECI FERREIRA 

DE CARVALHO BRESSAN, EDENILSON SOARES, NILSON LUIS SOARES, 

VANDERLEI RAMOS DE ALMEIDA, JOÃO JOSÉ BARBOSA RIBEIRO, 
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PAULO BELÉM, ARLINDO BELÉM, ALICE GALEGO BRESSAN, ZILDA 

ISABEL DE MELLO, ODIR JOSÉ BUZANELLO, IVAN LUZ BUZANELLO, 

IVANDRO ANTONIO BUZANELLO, JOELSON DREON, ALDO BUSANELLO, 

VALDECIR JOSÉ ORO, MARIA BARBOSA DE PAULO, NELSON RIGO, 

ITAMAR DA COSTA BALBINO, CUSTÓDIO EMILIO DE BRITO, VILSON DO 

NASCIMENTO DA SILVA, ALMIRO DIAS DA SILVA, JOÃO BATISTA 

PEREIRA, MARCELO PLAKITKEN, VANDERLI DE SOUZA, JOSÉ DE JESUS 

DA SILVA, ADEMAM DOS REIS CANTUÁRIO, FRANCISCA DE JESUS 

SILVA, MAURI CONRADO VARELLA, LINDAURA ROLDÃO, ANILDO 

PEIXOTO DA SILVA, JARLEY MELLO SAVINO, JORGE VALENTIM DE 

AMBRÓSIO, DIVINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO DE ARAUJO 

MOREIRA, ANDERSON FERREIRA, ADILSON NUNES PENHA, IVAIR 

RODRIGUES DE MORAES, JESUS FERNANDES DA CRUZ, OSMAR 

ANTUNES, ROBERTO ANTUNES DE CHAVES, DANIEL WESOVOSKI, 

TERVINA ANTUNES DE ALMEIDA, CLAUDIR KRAMER, LEOMAGNO 

GRACIOTE, LINDOMAR BEZERRA DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS 

RODRIGUES DA QUINTA, MARIA MADALENA DOS SANTOS, ILVA 

MEZZOMO CRISÓSTOMO, AURÉLIO ALVES DE ANDRADE, JOHNNY 

ALVES DE ANDRADE, AELSON OLIVEIRA DE JESUS, JORGE DERLI 

BERGHAHN, FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, GIOVANI DOS SANTOS 

FERREIRA, JOSÉ NETO JANUÁRIO DE JESUS, ROSEMEIRE FERREIRA 

LIMA, WILSON FERREIRA LIMA, NATALINO BUSNELLO, GERSON 

BUSNELLO, ISAIAS GONÇALVES, PEDRO JAIR DA SILVA BERGHAHN, 

SILVINO BEZERRA DOS SANTOS, TEREZINHA JOSÉ DOS SANTOS 

FREITAS, EDMAR DOS SANTOS, RUBENS CAROLINO DIAS, CARLOS 

GOMES, ODAIR JOSÉ CONSTANTE, MARIO PAES DE OLIVEIRA, MARCOS 

CLAUDINEI DE OLIVEIRA, DEVALCIR MONTEIRO, ANTONIO MARCOS 

GOMES DA SILVA, ASSENDINO GOMES DOS SANTOS, WILSON PEREIRA 

DA SILVA, IVO MOURA GRANJEIRO, ELIAZER EUGENIO PEREIRA, 

ANTONIO CARLOS GONÇALVES PEREIRA, WILTON GONÇALVES 

PEREIRA, ARI INACIO DE OLIVEIRA, MANOEL PEREIRA BASTOS, 

VALDECIR PIMENTEL, MILTON DE SOUZA ALVES, ELENO SCOTT, HOFINI 

DE CAMARGO, OROSINO BATISTA DE OLIVEIRA, GEANE DA SILVA 

OLIVEIRA DE ARAUJO, FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA, ZENIO BERNARDO 

DOS SANTOS, ALCEMIR PEREIRA DO ROSÁRIO, ALCEMAR PEREIRA DO 

ROSÁRIO, EDER DIAS SAMUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PAULO TINOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCY RIBEIRO MOREIRA - 

OAB:4314-A/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, GALENO 

CHAVES DA COSTA - OAB:11902, Galeno Chaves da Costa - 

OAB:11902-B/MT, GILMAR DA CRUZ E SOUZA - OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7717-B, SEBASTIÃO COELHO DE SOUZA - OAB:6408

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que não há necessidade de maior 

dilação probatória, em especial pelo fato de a única defesa apresentada 

nos autos foi a da Defensoria Pública de fls. 680/681 que impede a 

ocorrência da revelia, mas não do julgamento antecipado.

2. Colha-se parecer ministerial, e após retornem os autos conclusos para 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 836360 Nr: 41360-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LEILA AFFI COELHO, SILBENE RIBEIRO 

COELHO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SIMÕES XIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4.474/MT, JOSE CARLOS DA CRUZ - OAB:622/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, MARLAN FERREIRA DA SILVA - 

OAB:8020/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

Certifico que, impulsiono os presentes autos para intimação da parte 

Autora, na pessoa de seu Avogado, para em cumprimento ao que 

determina a r. decisão de fls. 682, ficar ciente e, querendo, se manifestar 

sobre a petição de fls. 684/686. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 821160 Nr: 27375-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRIU ALVES MEIRA, WALDECLIFIO ELIAS MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO LIMA, JOÃO BATISTA DE TAL, MANOEL 

LOPES DE TAL, MARCOS DE TAL, LAÉRCIO GOMES DE PAULA, 

SEBASTIÃO BATISTA SALES, Réus Inominados Citados por Edital, 

LAERTE COTA DA SILVA, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES VALE DOS 

SONHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12.995, ANA LUIZA AMORIM SANTANA - OAB:14.767, VANDERLEI 

CHILANTE - OAB:3533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO MENEZES - 

OAB:13322, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos.

Analisando o pedido de suspeição, verifico que a assistente 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES VALE DOS SONHOS alegou que esta 

magistrada possui amizade íntima com a parte ré.

Considerando que a alegação é realmente absurda e cria neste juízo 

indignação, principalmente pela forma como foi exposto pela testemunha, 

sem qualquer tipo de fundamento, demonstrando que o advogado não teve 

o cuidado de verificar os fatos antes de fazer acusações tão graves 

contra esta magistrada, DECLARO minha suspeição por motivo de foro 

intimo com base no art. 145, §1º do CPC.

 Determino que seja encaminhada cópia do pedido e do depoimento da 

testemunha para que a OBA/MT avalie a conduta do d. advogado que não 

se preocupou em levantar os fatos. Determino também que seja 

encaminhado os autos ao Juiz substituto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 748923 Nr: 544-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ADEMAR CAIXETA DE CASTRO, ADHEMAR 

AUGUSTO DE CASTRO MONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE LIMA, ORLINDA MEDRADO 

DE LIMA, INGRID AMANDA LIMA DOS SANTOS, JOÃO MENDONÇA DA 

SILVA, LUIZ DE ANDRADE, DJALMA MACHADO, EDILSON JERÔNIMO 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL TORRES TABORDA - 

OAB:23.214/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, GEOVANI MENDONÇA DE FREITAS - OAB:11473-A, 

JOSÉ GONÇALVES PICHININ - OAB:2337 - B

 Vistos.

Em razão da concessão da liminar e determinação da suspensão do 

cumprimento do mandado de reintegração de posse aqui concedido, 

determino:

1. Recolha-se o mandado de reintegração de posse, se ainda não foi 

cumprido e comunique ao Comitê Estadual de Acompanhamento de 

Conflitos Fundiários.

2. INTIMO as partes, via DJE, para, querendo, em 05 dias, tomarem ciência 

e se manifestarem sobre os documentos juntados pela Defensoria Pública 

às fls. 656/699.

3. Após, colha-se parecer do Ministério Público

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1171713 Nr: 40869-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRNEY MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVAN LEITE DE OLIVEIRA, VALTER 

CAVALHEIRO DE OLIVEIRA, VALDECI CAVALHEIRO DE OLIVEIRA, 

VALMIR VANI DE OLIVEIRA, ADEMIR PEREIRA CUNHA, DEMAIS 

POSSEIROS, DANGELO FERNANDES VIEIRA, JUNIOR DE SOUZA DOS 

SANTOS, ADILSON VICENTE FERREIRA, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS DE PARANAÍTA/MT, GEOVAN LEITE DE OLIVEIRA, 
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HELITON DA SILVA DELFINO, JULIO CESAR FERNANDES DA SILVA, 

TATIANE FRATA, ALESSANDRO PIMENTEL DA SILVA, FABIANO INACIO 

DE ALMEIDA, VALDECIR CAVALHEIRO DE OLIVEIRA, VANDERCI SALA 

MORENO, LUCIANO DE LIMA MATOS, MARCELO EDSON DOS SANTOS, 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS, MANUEL EDSON DOS SANTOS, LUIZ 

CARLOS GRAF, CELIO APARECIDO CASTURINO, ANDERSON RONDON, 

GILBERTO SANSÃO, CLAUDIO ROBERTO CONTI, SEBASTIÃO 

MARCHILITS, IRENE FERNANDES COSTA PEREIRA, CLAUDINEI NORATO 

DA SILVA, LORI CLER CAMILO, FÁTIMA APARECIDA CASTRIANI PEREIRA, 

ANTONIO MARCOS NORATO DA SILVA, JONAS TABORDA, WALISSON 

OLIVEIRA PEREIRA, TEREZA LEMER CAVALHEIRO DE OLIVEIRA, 

CLAUDINEIA TABORDA DE SOUZA, MARIA LUCIA DE LIMA RAMOS, 

CLEVERSON DA SILVA QUIRINO, JOSE DE AZEVEDO, WILSON JOSE 

AMORIM DA SILVA, GEICE RAFAEL DE AZEVEDO, ELEANDRO BATISTA, 

JOSÉ LISBINSKI, NATEL VASSELECHEN, VANDERLEI AFONSO DE 

CARVALHO, ADRIANA SOARES BITENCOURT, GIDIONE TEDARDI 

VASQUES, DEUSDETE LOPES, ALOISIO PETERSON, JOSÉ BEZERRA DE 

SOUZA, WILIAN FERNANDES CAVALHIER, NILVA DE FÁTIMA PEREIRA, 

SUELI BISPO FELIX, CARLOS ALBERTO DE FREITAS FERREIRA, MATEUS 

MACHADO, AMARILDO FAUSTO DE FREITAS, SIDINEI PAULO MEYER, 

ANDERSON JUVINIANO DE LIMA, ARNALDO SEBASTIÃO DA SILVEIRA, 

AYRTON SENNA CAMILO TOSO, RUTE MARIA POTHIN, SILVANE 

JUVINIANO DE LIMA, ANDREIA JUVINIANO DE LIMA, JANES VANCIR 

CÂMARA, GILSON ALBERTO CÂMARA, ZILDA BRAGA DA COSTA, 

ALEXANDRE RIBEIRO BITENCOURT, IVO ETORE BALSAN, IVAR PEDRO 

BALSAN, IVANILDE DA SILVA ROSA, JOSUEL TABORDA, JAIR MARTINS 

GINES, NELSON PEREIRA DA SILVA, LUCINEI BARBOSA DE LIMA, ALINE 

KELLY RODRIGUES, WESLEY FRANCISCO DA SILVA, ENEIDE PAULO DA 

SILVA, TIAGO RIBEIRO BITENCOURT, AXIEL VIEIRA, KARINA CRUZ 

AZEVEDO, VALDIR MARGATTO, EURICO BORCK FLORES, NAIR 

RODRIGUES MARINS, MARILENE ARAÚJO DE SOUZA, ROBERTO MIGUEL 

CÂMARA, MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA, MANOEL 

DA CRUZ MAGALHÃES, EDSON DO NASCIMENTO DE ARAÚJO, DIOGO 

SCALZER DA CONCEIÇÃO, ANTÔNIO SOARES DA SILVA FILHO, NAIR 

MARTINS GINES, ERNESTINO DE OLIVEIRA, MANOEL SOARES 

BITENCOURT, SIDNEIA RIBEIRO BITENCOURT, ANGELICIA DE MEDEIROS 

MARTINS, CARLA FELIX FERREIRA, SILVANO SOARES BITENCOURT, 

LEANDRO ALARCON, ANA MARIA VIEIRA DO ROSÁRIO, IZAIAS DA 

SILVA, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E TRABALHADORES RURAIS 

DA GLEBA SOL NASCENTE, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS LUTANDO POR UMA VIDA MELHOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DOS ANJOS R. C. 

GOMES - OAB:20.238, KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - 

OAB:MT 12.722, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7.720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 

MARCATTO CIRINO - OAB:7835/MT, CELSO SALES JUNIOR - 

OAB:11111-B/MT

 Vistos.Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO 

DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS LUTANDO POR UMA VIDA 

MELHOR, e outros, às fls. 1.019/1.023, contra a decisão de fls. 

982/987.Afirma o embargante, que a decisão é omissa pois não teria 

delimitado a área objeto da lide.Às fls. 1.049/1.053, manifestaram-se 

acerca dos embargos de declaração.Às fls. 1.057/1.064, os réus 

formularam pedido de reconsideração da decisão que deferiu a liminar, 

subsidiariamente a suspensão até a delimitação do imóvel, realização de 

audiência de mediação, e pedido de inspeção judicial, juntando 

documentos às fls. 1.065/1.138.Às fls. 1.139/1.140, o Ministério Público 

ofertou parecer recomendando a rejeição dos embargos de declaração.É 

o relatório.Fundamento e decido.Do mérito dos embargos de declaraçãoOs 

embargos de declaração, previstos no artigo 1.022 do CPC, tem por 

finalidade sanar vícios do texto da decisão, quando esta incorrer em 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material.Não é outra a redação 

do CPC:Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para:I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;II - 

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;III - corrigir erro material.A parte pretende 

modificação da decisão, alegando que não houve a delimitação do imóvel, 

no entanto, tal alegação não se confirma.Isto porque a decisão é 

minuciosa ao delimitar as áreas sobre a qual deverá ser cumprida a 

liminar, inclusive com indicação dos mapas.Dispositivo.Desta feita, 

REJEITO os embargos de declaração ofertados pelos embargante, uma 

vez que, não há omissão, a ser sanada na sentença de Id. 

13662701.Condeno ainda, a embargante, nos termos do artigo 1.026, §2º 

do CPC, ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da 

causa.Indefiro o pedido de suspensão da liminar, formulado pelos réus às 

fls. 1.057/1.064, pelos motivos acima já delineados.Indefiro também o 

pedido de realização de inspeção judicial, visto que não há razões neste 

momento para realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1158058 Nr: 35098-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY GONÇALVES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO MITUO KUROYANAGI, VERA LUCIA 

NORIKO KUROYANAGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA DE ARRUDA CHICA 

DUARTE - OAB:19594/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACY FELIPE CAMARÃO - 

OAB:5040/MT

 Vistos.

Fortes os argumento trazidos pelos embargados no petitório carreado às 

fls. 230/233, onde pugnam pela reconsideração da decisão que 

reconheceu a preclusão da prova pericial.

Pois bem, decisão exarada nos autos do agravo de instrumento nº 

1005854-48.2018 é cristalina quanto à suspensão dos efeitos da decisão 

que determinou a comprovação do pagamento dos honorários técnicos.

Como não é dado a esta Magistrada fazer juízo de valor das decisões que 

emanam do Egrégio Excelso, determino a suspensão do feito até o 

julgamento do mérito do referido recurso a respeito da produção da prova 

pericial ou designada instrução no feito.

INTIMO as partes, via DJE, desta decisão.

INTIME-SE a Defensoria Pública e dê ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1158057 Nr: 35097-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA RODRIGUES DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO MITUO KUROYANAGI, VERA LUCIA 

NORIKO KUROYANAGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA DE ARRUDA CHICA 

DUARTE - OAB:19594/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAROLDO VARELA DO 

CARMO - OAB:10592-MT, MOACY FELIPE CAMARÃO - OAB:5040/MT

 Vistos.

Fortes os argumento trazidos pelos embargados no petitório carreado às 

fls. 363/366, onde pugnam pela reconsideração da decisão que 

reconheceu a preclusão da prova pericial.

Pois bem, decisão exarada nos autos do agravo de instrumento nº 

1005854-48.2018 é cristalina quanto à suspensão dos efeitos da decisão 

que determinou a comprovação do pagamento dos honorários técnicos.

Como não é dado a esta Magistrada fazer juízo de valor das decisões que 

emanam do Egrégio Excelso, revogo o item “6” da decisão de fl. 361v, e 

determino a suspensão do feito até o julgamento do mérito do referido 

recurso, a fim de que seja produzida a prova pericial ou designada 

instrução no feito.

INTIMO as partes, via DJE, desta decisão.

INTIME-SE a Defensoria Pública e dê ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1161932 Nr: 36735-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO MITUO KUROYANAGI, VERA LUCIA 

NORIKO KUROYANAGI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA DE ARRUDA CHICA 

DUARTE - OAB:19594/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACY FELIPE CAMARÃO - 

OAB:5040/MT

 Vistos.

Fortes os argumento trazidos pelos embargados no petitório carreado às 

fls. 239/242, onde pugnam pela reconsideração da decisão que 

reconheceu a preclusão da prova pericial.

Pois bem, decisão exarada nos autos do agravo de instrumento nº 

1005854-48.2018 é cristalina quanto à suspensão dos efeitos da decisão 

que determinou a comprovação do pagamento dos honorários técnicos.

Como não é dado a esta Magistrada fazer juízo de valor das decisões que 

emanam do Egrégio Excelso, determino a suspensão do feito até o 

julgamento do mérito do referido recurso a respeito da produção da prova 

pericial ou designada instrução no feito.

INTIMO as partes, via DJE, desta decisão.

INTIME-SE a Defensoria Pública e dê ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 804590 Nr: 11054-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DOS SANTOS AZEVEDO, CARLOS 

AUGUSTO DE OLIVEIRA, EDILSON LEDESMA CASADO, INES KUFFEL 

NANDI, PAULINO NANDI, JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, MARIA ROSA DA 

SILVA, PAULO DE FARIAS MARTINS, WEMERSON AZEVEDO DIONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVINO FERNANDES DAL BÓ, RAFAEL KLAS 

DAL BÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - 

OAB:15.356/MT, HUDSON CESAR MELO FARIA - OAB:6474 MT, JOAO 

VICENTE MONTANO SCARAVELLI - OAB:3933/MT, REJANE MARA 

CASTIGLIONI ALVES SCARAVELLI - OAB:4994, REJANE MARA 

CASTIGLIONI ALVES SCARAVELLI - OAB:5.363/MT, WAGNER 

BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - OAB:18499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BERTOLDO 

BARCHET - OAB:5665/MT

 Desta forma, havendo erro material, ACOLHO PARCIALMENTE OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do artigo 1.022, do CPC, para, 

decidir acerca da tempestividade, no entanto, rejeitando o pedido de 

declaração de intempestividade dos embargos de terceiro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 566497 Nr: 56502-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR SUCOLOTTI, NIRTE STIEVEN SUCOLOTTI, 

ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI, THERESE FRANCIS ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839-A/MS, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP, 

Ruben Marcos Seidl - OAB:235194/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de homologação de acordo formulado por EDMUND 

AUGUSTUS ZANINI e THERESE FRANCES ZANINI, NADIR SUCOLOTTI e 

NIRTE STIEVEN SUCOLOTTI, referente à uma área de 6.246,3183 

hectares, englobada pela demanda de código 348833, numeração única 

18984-48.2008.811.0041.

Homologado o acordo conforme fl. 30, as partes deram início ao 

cumprimento das disposições do acordo.

Às fls. 283/308, os primeiros acordantes informaram que já foram 

cumpridas as determinações de baixa das averbações na matrícula, com a 

concordância dos demais acordantes de fl. 311.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

No caso dos autos, as partes entabularam acordo que foi devidamente 

homologado conforme fls. 30 e já cumpridas as obrigações conforme fls. 

283/308 e 311.

Isto posto, com base no art. 924, II, do CPC, EXTINGUO O CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA, por sentença, destes autos.

Arquive-se, portanto, o feito com as baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1292033 Nr: 5572-98.2018.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES 

RURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO RECANTO DA SERRA, CREUZA 

APARECIDA DE OLIVEIRA, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, 

INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS., CONDOCE DIVINO DE ANDRADE, 

OCUPANTES NÃO IDENTIFICADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE DE FARIAS 

MACHADO - OAB:32350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

NUCLEO FUNDIARIO - OAB:

 Vistos.

1 – Os réus saem intimados para regularizar a representação em 15 dias, 

juntando procuração nos autos de advogado, ressaltando que se não 

puderem contratar um poderão se dirigir ao NÚCLEO FUNDIÁRIO DA 

DEFENSORIA PÚBLICA do Estado para que a Defensoria atue em sua 

defesa;

2 – Considerando a ausência de regularidade, concedo o prazo de 30 

DIAS para que os réus tragam aos autos fotografia de cada residência, 

criação e benfeitorias existentes na área, com a identificação de seus 

moradores, devidamente qualificados com nome, filiação, RG, CPF, 

profissão e endereço, a fim de que este juízo possa avaliar eventual 

aplicabilidade do art. 1.228, §4º do Código Civil.

 3 – Com a juntada das fotografias, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público para se manifestar sobre a eventual aplicabilidade do art. 1.228, 

§4º do Código Civil.

 4 – Em seguida, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 878750 Nr: 15960-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CORREIA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ABÍLIO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEVERTON SCHORRO - 

OAB:10095/MT

 Vistos.

Considerando a Portaria nº 678/2017-PRES, que estabelece o calendário 

forense para o exercício de 2018, sendo o dia 1º de novembro 

(quinta-feira) ponto facultativo, conforme estabelece a Lei Federal n. 

5.010/1966 redesigno a audiência de instrução para o dia 14/02/2019 às 

16h30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 979981 Nr: 14103-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FABIANO VIEGAS DINIZ, TATIANA 

SANGALLI PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO VIEGAS DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLENDA ALVES CORREA LIMA 

VERDE - OAB:21.439, LETICIA COMIRAN - OAB:19.927/E, PEDRO 

HENRIQUE FERREIRA MARQUES - OAB:19486/MT, RICARDO TURBINO 

NEVES - OAB:12.454/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT

 Vistos.

1. As partes saem intimadas para apresentar razões finais no prazo de 15 

dias. Iniciando-se para a parte autora em 30/10/2018 e, para a parte ré, em 

28/11/2018, nos termos do art. 364 do NCPC. Com as juntadas das razões 

finais, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 835754 Nr: 40831-33.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHERAZARD JULIANA SERAFINI LEMOS CARELLI, 

ESPÓLIO DE ARLINDO OSCAR CARELLI, CHERAZARD JULIANA SERAFINI 

LEMOS CARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON AZEVEDO, FRANCISCO DEMONTIÊ 

FERREIRA, ELIRIO PERONE, JEOVÁ PEREIRA DA ROCHA, ELIPIDIO 

MODESTO, OSMAR SOUZA COELHO, JOÃO SOARES OLIVEIRA, 

ANDORINA BIANCHI, ADÃO L. PERNA, EDSON PERONE, JOÃO BATISTA 

NECES ROCHA, VALDAIR PERONE, BENEDITO RODRIGUES DA CUNHA, 

ESMAEL FERREIRA GOMES, JOÃO FERREIRA GOMES, IVO WINCK, TELMO 

PEREIRA, DIRCEU P. LIMA, ALFEI I. SCHEMELLU, JOSÉ CARLOS MOREIRA, 

BERNARDINO DE DEUS GODINHO, DELVAIR FERREIRA DOS ANJOS, JOSÉ 

CARLOS DOS SANTOS, EZEQUIEL FERREIRA, ENIO GARCIA, DANILO 

MARTH, DIVINO MARTH, PEDRO ALVES DA SILVA, CICIRO LEANDRO DA 

SILVA, WILSON A. CUNHA, MAURO ALVES DA COSTA, PEDRO LEANDRO 

DA SILVA, MARIO GARCIA, JOSÉ CARDOSO FOLHO, SANDRO RECK, 

EVAL G. MIRANDA, NEOR RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSÉ RODRIGUES 

DE OLIVEIRA, EDISON RODRIGUES DOS SANTOS, ILDETE ALVES 

AMORIM, NELSON DE JESUS, NILTON S. MOREIRA, JOSÉ BARBOSA 

RODRIGUES, CLAUDINEI LINO DA SILVA, ROBERLE FERREIRA, HUBERTO 

CARLOS S. NUNES, ELI GOMES DE SOUZA, DEJANIRA LIMA SILVA, 

WILSON ROSS WELL, LUIZ CARLOS DE SOUZA QUEROIS, ANTONIO 

BISPO PEREIRA, JAIR SANTOS ALVES DE JESUS, JOSÉ PIRES, JOSÉ 

CANDIDO GONÇALVES, DARCY DA SILVA REIS, WILSON DOURADO DA 

SILVA, MANOEL ESPILDORA, RUBENS CARLOS FERREIRA, CÉLIA VIEIRA 

TORRES DE FREITAS SANTOS, PAULINA KRUPINSKI MONTEIRO, VICENTE 

CESAR ALVES MONTEIRO, VALTER LEANDRO GOMES, ELEMAR SCHULZ, 

ANTENOR PEREIRA DE NOVAES, DANIEL LAURIANO RODRIGUES, JOSÉ 

PEREIRA DOS SANTOS, JOSE FERNANDES SOBRINHO, IRACI BRAGA DE 

OLIVEIRA, GELIO MANOEL FLAUZINO DA FONSECA, JUVERCINO 

PEREIRA, JOÃO BATISTA GONÇALVES, JOAQUIM QUIRINO PINTO, 

VALCIR LIMA DE VASCONCELOS, ESTEVALDO ARAGAO, JOSAFÁ 

LOPES BEZERRA, NATANAEL GONÇALVES, AVAILDO MESSIAS DE 

OLIVEIRA, ALERCINA GOULART DE SOUZA, JOÃO ESPILDORA 

GIRADELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CAMPOS VARNIERI - 

OAB:18116/A, LEANDRO GUERRERO GUIMARAES - OAB:18924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA 

PAGNONCELLI GOLIN - OAB:3.201, MÁRIO CESAR TORRES MENDES - 

OAB:2.305, ROBERTO CARLOS MAÍLHO - OAB:3.047/RO, SIMONI 

ROCHA - OAB:2966, VICENTE DIOCLES DE FIGUEIREDO - OAB:14229, 

VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - OAB:14229/MT, 

WATSON MÜLLER - OAB:2.835/RO

 Vistos.

1. Defiro o pedido de dilação da suspensão formulado pela parte autora à 

fl. 814, pelo prazo improrrogável de sessenta dias, nos termos do artigo 

313, II, uma vez que nova dilação certamente acarretará na hipótese 

vedada pelo §5º do mesmo artigo.

2. Decorrido o prazo, intime-se as partes, para manifestarem-se no prazo 

de cinco dias, e após, colha-se parecer ministerial.

3. Em seguida, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1347581 Nr: 19269-89.2018.811.0041

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM DIREITO 

AGRÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBERT REZENDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773-O/MT

 Vistos.

Diante da inércia do d. advogado em proceder a devolução espontânea 

dos autos dos processos cód. 1260657, numeração única 

2 4 5 9 5 - 6 4 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 1  e  1 0 7 5 5 6 2 ,  n u m e r a ç ã o  ú n i c a 

57764-13.2015.811.0041 no prazo legal, nos termos do art. 234, do CPC e 

art. 431, da CNGC, DETERMINO:

1. Expeça-se mandado de busca a apreensão dos autos;

2. Oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso 

para adoção das providências cabíveis;

3. Condeno a parte à perda do direito de vista dos autos fora da 

Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 796038 Nr: 2381-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUN HUA CHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVAS PEREIRA NOVAIS, DAVI MARQUES, 

MARCELO FERNANDES FRANCISCO, LETÍCIA CRUZ FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILIANDRA CRISTINA 

DALLAGNOL - OAB:15388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTYNY LAYANA 

GONÇALVES DE ALMEIDA - OAB:16279, DAVI MARQUES - OAB:14678, 

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - OAB:13.537/MT, MARCELO 

FERNANDES FRANCISCO - OAB:11996/MT, RUI PAULO MARTINS 

ABRAÇOS - OAB:11.755/MT, RUTH MATSUOKA MENDES DE MELO - 

OAB:15.188-E

 Vistos.

1. Ante o teor da decisão proferida nos autos da exceção de suspeição 

de código 1206838 – numeração única 7340-93.2017.811.0041, 

encaminhem os autos ao meu substituto legal, com as nossas 

homenagens.

2. Cancelo a audiência de instrução designada nestes autos, e determino 

a sua retirada da pauta da audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1329573 Nr: 15532-78.2018.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINDINO GUERINO GOMES, RONISMAR 

GOMES DOS SANTOS, WASHINGTON LUIZ DE SOUZA LOPES, ANTONIO 

PARDIM, JOSÉ ROBERTO FROIO, JOAB ALMEIDA DOS SANTOS, JONAS 

VINICIO LIMA, Frente Nacional De luta Campo e Cidade (Acampamento 

Nova Conquista)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - 

OAB:11.987/MT, LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:22.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENILSON NASSARDEN PAIVA 

JUNIOR - OAB:19.132/MT, MICHEL LAURINI RUTSATZ - OAB:14.983/MT

 Vistos.

1. Inicialmente verifico que o DVD, depositado à fl. 576, não possui 

conteúdo, pelo que não é possível, visualizar o alegado vídeo de fls. 

572/573, pelo que, intimo a parte autora para apresentar nova mídia.

2. Aguarde-se o cumprimento de todas as determinações de fls. 504/508, 

devendo ser certificado quanto à integralidade do cumprimento.

3. Oficie-se ao INCRA para que apresente os documentos a que se refere, 

mas que não acompanharam o ofício de fl. 588.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 999064 Nr: 23043-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMILDO FRANCISCO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYLEME ROCHA FERREIRA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Drª. Márcia Ferreira de 

Souza - OAB/MT 4.410 - OAB:, MANOELLA LEANDRO CURTY DA 

CUNHA - OAB:13801

 “Ex positis”, e por tudo mais que dos autos consta, ante a AUSENCIA DE 

INTERESSE, JULGO EXTINTO O FEITO SEM REOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, VI do CPC.Condeno a autora, ainda, ao pagamento 

das custas, despesas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

sobre o valor da causa nos termos do art. 85, do CPC, o que mantenho 

suspenso pelo prazo de 5 anos por serem os embargantes beneficiários 

da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.INTIMO as partes 

da presente decisão. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros 

cartorários, e, após, arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1206838 Nr: 7340-93.2017.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO FERNANDES FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA 2ª VARA CIVEL - ESP. EM DIREITO 

AGRÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FERNANDES 

FRANCISCO - OAB:11996/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ante o teor da decisão proferida nos autos desta exceção de 

suspeição, remeta-se ao arquivo, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 371053 Nr: 7964-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON DE ARAUJO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE 

AMORIM - OAB:5272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSO FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:3342-A/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

Certifico que, impulsiono os presentes autos para intimação da parte 

Exequente, na pessoa de seu Advogado, para em cumprimento ao item 3 

da r. decisão de fls. 303manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1122182 Nr: 19723-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALFREDO VIECILI, ROSELANE RIVA VIECILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR BARBOSA DOS SANTOS, JOÃO 

FERNANDO DE CAMPO, E OUTROS, MIGUEL BECKER MACIEL, RÉUS 

INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS 

INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., DELAIR 

JOSÉ DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE SCHAFER BARCHET - 

OAB:14632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, PEDRO ALVES DA COSTA - OAB:3581-B/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte Autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para 

providenciar o recolhimento das custas e taxas, bem como, o PRAZO DE 

30 (TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 

1º e 2º, CNGC). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 991793 Nr: 19337-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CHARLE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUCAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO BAPTISTA DA SILVA - 

OAB:4436-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERENITA COSTA SOARES 

GUIMARÃES - OAB:

 “Ex positis”, e por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de proteção possessória formulado por JEAN 

CHARLE DE SOUZA contra JOSÉ LUCAS DE SOUZA, tendo por objeto um 

imóvel residencial localizado na Rua Tenente Eulálio Guerra, 430, Araés, 

nesta comarca.Condeno a parte autora ao pagamentos das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que desde já, 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do 

Código de Processo Civil, no entanto, mantenho suspenso pelo prazo de 

cinco anos, por serem beneficiários da Justiça Gratuita, nos tesmo do 

artigo 98, §3º do CPC. Intimo as partes via DJE.Preclusa a via recursal, 

dê-se baixa nos registros cartorários, e, após, arquivem-se os autos, com 

as formalidades de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 918562 Nr: 42470-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILDO FRANCISCO DE CAMPOS, DILZA ARRUDA 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO LARANJEIRAS SILVA, ARILENE, 

ARYLENE ROCHA FERREIRA DE LIMA, RÉU DESCONHECIDO, ROGERIO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL STAUT ALBANEZE - 

OAB:15.521/MT, SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA 

ALBANEZE - OAB:18404-A, THASSIA FANAIA BATISTA SOUZA - 

OAB:18.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVELYN DE OLIVEIRA - 

OAB:19.116, IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:11.508/MT, JOSÉ 

GABRIEL DA SILVA JÚNIOR - OAB:12.941/MT, MANOELLA LEANDRO 

C. DA CUNHA - OAB:OAB/MT 13.801, MANOELLA LEANDRO CURTY DA 

CUNHA - OAB:13801, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:4.410/MT, 

MARIA SESSILIA SILVA TEIXEIRA - OAB:17640

 1.Como se trata de ação possessória e posse é fato, bem como o ônus 

de comprová-la recai sobre o autor quanto aos fatos constitutivos do seu 

direito, e ao réu quanto de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, fixo os pontos controvertidos sobre os quais incidirão a 

prova: a) a origem da POSSE do demandante sobre o imóvel, bem como a 

forma e o tempo de exercício; b)se esta POSSE era pública, mansa e 

pacífica na data do suposto esbulho; c) quando e de que forma se deu a 

suposta ameaça a posse e/ou turbação/esbulho alegado. d) a existência 

ou não de benfeitorias e quem as construiu; e) a ocorrência da usucapião 

urbana especial em favor do réu Rogerio dos Santos 2. Para elucidar os 

pontos controvertidos acima, defiro a produção de prova testemunhal e 

depoimentos pessoais. 3. Designo audiência de instrução para o dia 

04/02/2019 às 14h30min. 4.INTIME-SE as partes para, no prazo de 05 dias 

pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º 

do CPC. 5. INTIME-SE as partes para, em 15 (quinze) dias, depositarem o 

seu rol de testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, 

nos termos do artigo 450 do CPC. 6. Ressalto que cabe ao advogado da 

parte intimar as testemunhas para comparecerem ao ato, nos termos do 

artigo 455 do CPC. À SECRETARIA determino: 7. Decorrido o prazo de 05 

dias, em havendo manifestação, façam-me os autos conclusos. 8. 

INTIME-SE, pessoalmente autor e ré para que compareçam à audiência de 

instrução e julgamento, a fim de prestar depoimento pessoal, 

advertindo-os que serão presumidos confessados os fatos alegados, 

caso não compareçam ou comparecendo, se recusem a depor, mediante a 

aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 343 §§ 1º e 2º do 

Código de Processo Civil. 9. Determino ainda, que retifique-se a autuação 

a fim de constar o nome do réu Rogério dos Santos, na capa dos autos, 
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bem como o seu patrono.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 362173 Nr: 30857-45.2008.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FOZI JOSÉ JORGE, MAGALI PEREIRA 

LEITE, FLORESTA VIVA EXPLORACAO DE MADEIRA E TERRAPLANAGEM 

LTDA., ADÉLIA JOSÉ JORGE FERRAREZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL DE TAL, RONALDO RIBEIRO, 

NEGUINHOS DE LACERDA, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS RENASCER, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DA GLEBA BAURU UNIDOS VENCEREMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MUDROVITSCH ADVOGADOS - 

OAB:2037/12-DF, ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - OAB:OAB/SP 314946, 

AMIR SAUL AMIDEN - OAB: 20927/O MT, ANA CAROLINA LEÃO 

OSORIO - OAB:DF. 41.800, ANA PAULA DUMONT DE OLIVEIRA - 

OAB:DF/47.286, ANDREA ROSAN DIAS FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - 

OAB:8.233/MT, ANTONIO MOURA BORGES - OAB:839, ARTHUR 

FERNANDES BERNARDO NOBRE - OAB:DF. 45.318, BRENA GUIMARÃES 

DA COSTA - OAB:6520, CAMILA TORRES DE BRITO - OAB:DF. 44.868, 

CAROLINE SCANDELARI RAUPP - OAB:46.106, DANIEL NASCIMENTO 

GOMES - OAB:356.650, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - 

OAB:OAB/MT 6.199, DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - OAB:15.159, 

EDER MARCOS BOLSONARIO - OAB:136576, FELIPE BOTELHO SILVA 

MAUAD - OAB:DF/41.229, FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - 

OAB:44869, FELIPE NOBREGA ROCHA - OAB:286.551/SP, FERNANDA 

FAURE - OAB:DF/49.193, FREDERICO FONSECA COUTINHO - OAB:DF 

47.118, GABRIEL FELIPE GUIMARÃES COUTINHO CORTEZ - 

OAB:50.453/DF, GEORGE ANDRADE ALVES - OAB:250016/SP, 

GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - OAB:DF. 42.990, HADERLANN 

CHAVES CARDOSO - OAB:DF/50.456, HELENA VASCONCELOS DE 

LARA RESENDE - OAB:40887, IARA MARIA BAHLS - OAB:6456, IGOR 

DE ARAUJO PERACIO MONTEIRO - OAB:34499, JOÃO BOSCO RIBEIRO 

BARROS JUNIOR - OAB:9607-MT, JOÃO VICTOR TOSHIO ONO 

CARDOSO - OAB:14.051/MT, JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - 

OAB:4700, JÚLIO CÉSAR VICENTIN - OAB:136.582/SP, KATIUSCUA 

RIOS MAZETO - OAB:277074, LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - 

OAB:36.082/DF, LUÍS ERNANI SANTOS PEREIRA FILHO - OAB:48.609, 

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT, PLÍNIO 

TÉRCIO MARTINS FERRAZ - OAB:28980, RITA DE CASSIA ANCELMO 

BUENO - OAB:360.597, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26966/DF, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/O, THAIANE 

PERES BUCAIR - OAB:12376, THALES FERRAZ ASSIS - OAB:225897, 

VICTOR GUSTAVO BERNARDES DA SILVA - OAB:7.112/RO, VICTOR 

HUGO GEBHARD DE AGUIAR - OAB:DF/50.240, VICTOR HUGO 

MIGUELON RIBEIRO CANUTO - OAB:265062, WILLIAM PEREIRA 

LAPORT - OAB:DF. 44.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, EL RODRIGUES REZENDE - OAB:171375-A/SP

 Vistos.

Consta dos autos que Floresta Viva Exploração de Madeira e 

Terraplanagem Ltda., assistente litisconsorcial admitida nos autos, vinha 

sendo representada por Mudrovitsch Advogados.

Assim, diante da petição de fls. 2.046-2.055, regularize a citada assistente 

litisconsorcial a sua representação processual, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de não conhecimento.

Levada a efeito a determinação acima, remetam-se os autos ao Ministério 

Público para manifestação acerca do pedido de revigoração da medida 

judicial de reintegração de posse obtida em sede da sentença proferida às 

fls. 1.526-1.537, integrada pela sentença de fls. 1.909-1.910, em que 

confirmada tutela provisória nesse sentido. Após, conclusos.

Caso contrário, certifique a Secretaria do Juízo Especializado a 

regularidade do recurso de apelação interposto às fls. 1.881-1.897, da 

intimação das contrapartes para contrarrazões e do respectivo decurso 

de prazo, da intimação das partes da sentença em embargos declaratórios 

de fls. 1.909-1.910, remetendo os autos em seguida ao egrégio Tribunal de 

Justiça para apreciação.

Por fim, vale consignar que a representação da Associação ré está 

regular, conforme se denota dos instrumento de fls. 1.916-1.918.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário

Juíza: Dra. Adriana Sant´Anna Coningham

Gestora Judiciária: Amanda Meira Florentino de Figueiredo

Processo nº 27006-80.2017.811.0041 – ID 1268016

Requerente: Agroindustrial Estrela S/A

Requerido: Ailton Junior Bernardo

Finalidade: Intimação da Advogada Dra. Francieli Britzius – OAB Nº 19138

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos do item 2.10.1, da 

seção 10, da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S) FRANCIELI 

BRITZIUS a devolver o(s) processos CÓDIGO(S) 1268016, NO PRAZO DE 

24 (VINTE E QUATRO) HORAS, sob pena de busca e apreensão e perda 

de direito de vistas dos fora da secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1134749 Nr: 24991-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIO INÁCIO DA SILVA, SÁVIO DE BRITO 

COSTA, JOABIO DINIZ MORAES, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, 

INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RIEGEL COELHO - 

OAB:164.014 OAB/RJ, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, 

FERNANDA RIBEIRO DAROLD - OAB:12037/MT, FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD - OAB:OAB/MT 12037

 3.Designo audiência de instrução para o dia 21/01/2018 às 

16h30min.4.INTIMO as partes para, no prazo de 05 dias pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do 

CPC.5. INTIMO as partes para, em 15 (quinze) dias, depositarem o seu rol 

de testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, nos 

termos do artigo 450 do CPC.6.Ressalto que cabe ao advogado da parte 

intimar as testemunhas para comparecerem ao ato, nos termos do artigo 

455 do CPC.À SECRETARIA determino:7.Decorrido o prazo de 05 dias, em 

havendo manifestação, façam-me os autos conclusos.8.INTIME-SE, 

pessoalmente autor e ré para que compareçam à audiência de instrução e 

julgamento, a fim de prestar depoimento pessoal, advertindo-os que serão 

presumidos confessados os fatos alegados, caso não compareçam ou 

comparecendo, se recusem a depor, mediante a aplicação da pena de 

confissão, nos termos do art. 343 §§ 1º e 2º do Código de Processo 

Civil.Cuiabá, 2 de outubro de 2018.Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005633-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INES MONTEIRO DA SILVA (RÉU)

EXPEDITO FRANCISCONE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0017000A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005633-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE ROBERTO BORGES PORTO RÉU: INES MONTEIRO DA SILVA, 
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EXPEDITO FRANCISCONE Vistos. A par do despacho proferido nos autos 

da Reclamação Trabalhista 56-54.2014.5.23.0009, em trâmite perante a 

09ª Vara do Trabalho desta Capital (id 10230102). Oficie-se ao Juízo 

acima citado, solicitando-lhe a transferência do valor lá arrestado 

cautelarmente, por força de decisão concessiva de tutela provisória 

proferida por este Juízo, mediante o seu depósito na conta única do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso vinculadamente a este processo. 

Após, conclusos para organização e saneamento. Às providências. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036930-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANNY CAROL GOMES MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036930-64.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

STEFANNY CAROL GOMES MENDES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

25.01.2019, às 08:48 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025532-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE postulando 

o que entenderem de direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1034783-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELANE GOULARTE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT0012747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - EPP (RÉU)

RESERVA RIO CUIABA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, procederem à juntada da 

guia de recolhimento de diligência emitida no site do TJMT, tendo em vista, 

que a petição juntada aos autos de Id. 16265956 a Id. 16265963 não veio 

acompanhada do(s) da referida guia. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008616-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISSELY NADIA RODRIGUES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se 

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035398-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA REGO SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se 

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030832-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DOS SANTOS BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se 

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032781-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MARCIANO DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se 

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001447-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOIVETE FATIMA DA ROSA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se 

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030742-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON DOS SANTOS PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se 

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031032-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA MARQUES DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se 

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028030-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO CARLOS ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se 

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008257-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se 

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007492-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ASSIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se 

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032769-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se 

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031093-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINILDO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 
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impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se 

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025724-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA MARIA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se 

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010338-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GEOVANE RODRIGUES MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se 

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022698-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC SANTOS BORGES ABURAD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022698-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOANA DARC SANTOS BORGES ABURAD RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A autora compareceu nos 

autos informando a impossibilidade de comparecer na audiência designada 

para o dia 29.11.2018, âs 10:30 horas, em virtude do tratamento médico 

contínuo que está sendo submetida na cidade de São Paulo/SP. Desta 

feita, redesigno a audiência de conciliação para o dia 25.01.2019, às 08:48 

horas, que será realizada na sala 04 da Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a requerente, 

bem como citem-se e intimem-se a requerida, para comparecerem na nova 

data marcada, com as mesmas considerações do despacho (id. 

14816441) . Comunique-se a Central acerca da presente redesignação. 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023900-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIRSON BERNARDINO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023900-59.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOIRSON BERNARDINO DE PAULA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca indenização referente 

ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Designo o dia 25.01.2019, às 09:04 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 04 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim 

como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010912-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIDAS SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE FERRAZ OAB - RO5438 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOHAYNE DEL PADRE (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERENTE para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar nos autos a 

guia de recolhimento das custas judiciais/distribuição da Carta Precatória, 

já que, o documento juntado através do Id. 15239798 tornou-se impossível 

de visualização, tendo em vista a mensagem de erro inesperado gerado 

pelo sistema. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037627-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL DE FIGUEIREDO SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037627-85.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCAS GABRIEL DE FIGUEIREDO SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 25.01.2019, às 09:20 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 04 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 
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última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037606-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DE OLIVEIRA LEME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037606-12.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AGNALDO DE OLIVEIRA LEME RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

25.01.2019, às 09:36 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 04 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037229-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037229-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANO PINHEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 25.01.2019, às 

09:52 horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 04 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada 

neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos 

da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037211-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON CATALINO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037211-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDISON CATALINO LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

25.01.2019, às 10:08 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 04 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037209-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR VALERIO BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037209-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAIR VALERIO BARROS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 25.01.2019, às 

10:24 horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 04 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada 

neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 
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o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos 

da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, 

assim como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, 

inciso II, do Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037197-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037197-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEFFERSON MARQUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

25.01.2019, às 10:40 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 04 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037187-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCINEIDE SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037187-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA LUCINEIDE SANTOS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

25.01.2019, às 10:56 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 04 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037006-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA CAROLINE THURNER DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037006-88.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MELISSA CAROLINE THURNER DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 25.01.2019, às 11:12 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 04 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036985-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO LUAN QUEIROZ BISPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036985-15.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RICARDO LUAN QUEIROZ BISPO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

25.01.2019, às 11:28 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 04 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 
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dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037940-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FREITAS LAURENTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037940-46.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DOUGLAS FREITAS LAURENTINO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como que restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, § 2º, da Lei n. 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

Lei nº 6.194/74 administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que 

os especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. No que se refere ao recebimento da presente 

demanda, verifico que, diante da obrigatoriedade da seguradora requerida 

em receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Assim sendo, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. Designo o dia 25.01.2019, às 11:44 

horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 04 da 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste 

Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos 

da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037938-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMAR RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037938-76.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIMAR RAMOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 25.01.2019, às 

08:00 horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 05 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada 

neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos 

da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037916-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR ULLE BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037916-18.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALMIR ULLE BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como que restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, § 2º, da Lei n. 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

Lei nº 6.194/74 administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que 

os especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. No que se refere ao recebimento da presente 

demanda, verifico que, diante da obrigatoriedade da seguradora requerida 

em receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Assim sendo, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. Designo o dia 25.01.2019, às 08:16 

horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 05 da 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste 

Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 
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partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos 

da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036906-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELLY FERREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036906-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARIELLY FERREIRA DE SOUSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

25.01.2019, às 08:32 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037809-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037809-71.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SANDRA SOARES DE SOUZA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação 

no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Designo o dia 25.01.2019, às 09:52 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 03 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037645-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037645-09.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUAREZ DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar previamente o 

protocolo do requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve 

recusa do recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o 

que sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, 

assim como que restou configurada violação ao disposto no art. 5º, § 2º, 

da Lei n. 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da 

matéria envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 

631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o 

Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência 

de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

Lei nº 6.194/74 administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que 

os especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 
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EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. No que se refere ao recebimento da presente 

demanda, verifico que, diante da obrigatoriedade da seguradora requerida 

em receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Assim sendo, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. Designo o dia 25.01.2019, às 10:08 

horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 03 da 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste 

Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos 

da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037653-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ RODRIGUES BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037653-83.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDRE LUIZ RODRIGUES BRANDAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

25.01.2019, às 10:24 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 03 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037656-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON SANTOS DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037656-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NILSON SANTOS DOS REIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

25.01.2019, às 10:40 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 03 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037876-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUMARA DE JESUS CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037876-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUMARA DE JESUS CORREA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 
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Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como que restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, § 2º, da Lei n. 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

Lei nº 6.194/74 administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que 

os especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. No que se refere ao recebimento da presente 

demanda, verifico que, diante da obrigatoriedade da seguradora requerida 

em receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Assim sendo, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. Designo o dia 25.01.2019, às 10:56 

horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 03 da 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste 

Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos 

da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, 

assim como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, 

inciso II, do Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033029-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

CLEBER GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

RENILSON GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

REINALDO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO OAB - MT0010095A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERIDO)

Dannielly Alves Gobbi (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033029-88.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLEBER GOMES DOS SANTOS, REINALDO GOMES DOS 

SANTOS, RENILSON GOMES DOS SANTOS, ROSANA GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, 

DANNIELLY ALVES GOBBI Vistos etc. A parte autora pretende a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as 

custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, 

não juntou nos autos, documento que comprove a situação de 

necessidade. Diante do crescente número de assistência judiciária gratuita 

formulada por pessoas que não preenchem os requisitos necessários 

para a concessão, bem como diante da disposição prevista na 

Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5ª 

LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos legais para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos autos, 

documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 
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econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à última 

declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, 

sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, 

proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1016391-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOLD BRANCO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TOCANTINS MATOS OAB - MT0004982A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RUACH TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016391-77.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: GOLD BRANCO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI - ME 

REQUERIDO: RUACH TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, BANCO DO 

BRASIL SA Vistos. Remetam-se os autos ao Contador Judicial para 

aferição e certificação acerca da regularidade do recolhimento das custas 

processuais (custas e taxa). Após, havendo saldo devedor, intime-se a 

parte autora para recolhimento no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, 

decorrido o prazo acima, certifique-se e conclusos. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032487-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO CARMINE CESTARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR ANGELO FERRAZ GUARNIERI OAB - RJ184468 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRIZIO CATALANI (RÉU)

FRANCESCO CATALANI (RÉU)

CIEBITALIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032487-70.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALFREDO CARMINE CESTARI RÉU: CIEBITALIA ADMINISTRADORA DE 

IMOVEIS LTDA - ME, FABRIZIO CATALANI, FRANCESCO CATALANI 

Vistos. Defiro o petitório de id 16271853, concedendo à parte autora mais 

10 (dez) dias úteis para o recolhimento das custas processuais. Decorrido 

o prazo acima alinhado, certifique-se e conclusos. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 860707 Nr: 2278-77.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO JUNIOR RODRIGUES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A - CLARO CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5.699-B/MS

 (...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, nos 

termos da fundamentação supra. CONDENO, ainda, a parte autora a pagar 

a parte ré multa na quantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da causa, a título de litigância de má-fé, bem como as custas 

processuais, e honorários advocatícios que vão fixados em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, ressalvando a suspensão da exigibilidade 

estabelecida pelo § 3º do art. 98 do CPC.Revogo eventual tutela provisória 

de urgência concedida. Oficie-se para restabelecimento da anotação, se 

necessário.P.R.I. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado, arquivando-se os autos com anotações e baixas de estilo, 

observando o disposto pelo art. 611 da CNGC.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 826448 Nr: 32374-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIEGDA DA SILVA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPAHIA THERMAS DO RIO QUENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:16.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Gomes de Souza 

Junior - OAB:160189/SP

 Processo n° 32374-12.2013.811.0041

Código 826448

Vistos.

Verifico que às fls. 324, a executada colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 325 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 46.666,82 (quarenta e seis mil seiscentos e sessenta e 

seis reais e oitenta e dois centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do 

montante conforme dados bancários declinados à fl. 325.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se 

as anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 796434 Nr: 2780-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO MOURA MESQUITA, VIVIANNE MOTA 

SANCHES MESQUITA, MSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIL ASSITÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANDRE BUCAIR SANTOS - 

OAB:7722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/O

 Vistos.

Requerido o cumprimento da sentença proferida nos autos (fls. 372-379) e 

deferido ele (fl. 380), a parte devedora foi intimada para cumprir 

voluntariamente a obrigação, deixando de fazê-lo (fl. 381), razão pela qual 

a parte credora requereu a penhora de valores através do sistema 

Bacenjud (fls. 383-386), o que foi deferido e levado a efeito (fls. 392-394), 

tendo a parte executada interposto recurso de agravo contra essa 

respectiva decisão (fls. 395-416), ao qual, não foi atribuído efeito 

suspensivo (fls. 417-421), permitindo o levantamento da importância 

penhorada (fls. 423-432).

Noticiado o desprovimento do citado recurso (fls. 435-442), determinou-se 

a intimação da parte exequente para requerer o que entendesse de direito 

(fl. 443), quedando-se ela inerte (fl. 444).

É o breve relato. Fundamento e decido.

Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a 

ser requerido, ao passo que o valor penhorado foi suficiente para a 

satisfação do débito exequendo, já tendo sido, inclusive, levantado pelo 

exequente e seu advogado.

Posto isto, declaro a obrigação satisfeita, extinguindo este cumprimento de 
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sentença, nos termos do artigo 924, II, do NCPC.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo.

Às providências. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 818801 Nr: 25117-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, GERCELENE FERNANDES PINTO - OAB:17034/0, MILTON 

JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16.216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 826930 Nr: 32830-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLI CRISTINA GUIA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos.

Ante o petitório de fl. 114, defiro o pedido e concedo os benefícios da 

Justiça Gratuita à executada, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como 

nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. A exigibilidade do crédito 

ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o 

art. 98, § 3º do CPC.

Entretanto, quanto a condenação por multa de litigância de má-fé, tem-se o 

julgado:

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - EFEITOS. A 

concessão do benefício da justiça gratuita não é obstada em decorrência 

da imposição da multa por litigância de má-fé, pois, nos termos do § 3º do 

art. 790 da CLT, a declaração da condição de miserabilidade jurídica é o 

quanto basta para a concessão do benefício. (TRT-24 

00250058920155240071, Relator: NICANOR DE ARAUJO LIMA, 1ª TURMA, 

Data de Publicação: 02/02/2017) (negritei).

Desta feita, intime-se a exequente para que adeque a planilha 

demonstrativa de atualização do seu crédito no prazo de 5 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 156259 Nr: 9709-17.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÔNIA DANIELLE DE ALMEIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIODORIO SANTOS NERY - 

UNIJURIS - OAB:4.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT, MARGARETE BLANK MIGUEL SPADONI - 

OAB:8058/MT, MARIO EDUARDO MARQUARDT - OAB:10.915-A/MT, 

SORAIA CRISTIANE BEHLING - OAB:7.936

 Vistos.

A parte do petitório de fls. 743/770 requer o desarquivamento dos autos, 

habilitação da Sociedade B. I. Brasileira Hospital Albert Einstein como 

terceiro interessado e intimações efetuadas nos patronos elencados à fl. 

743.

Desta feita, esclareça ela seu interesse na relação jurídica no prazo de 5 

(cinco) dias, uma vez que o processo foi arquivado por sentença 

homologatória de acordo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1078598 Nr: 604-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CÔRREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Processo n° 604-93.2016.811.0041

Código 1078598

Vistos.

Ab initio, expeça-se alvará em favor do exequente para levantamento do 

valor incontroverso nos autos (fl. 110), conforme dados bancários 

declinados à fl. 119.

Empós, intime-se a requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais conforme determinação de fl. 43, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 

218, §3°, NCPC), sob pena de PENHORA.

 Ressalvo que caso a executada não cumpra ao determinado no prazo 

legal, ser-lhe-á aplicada multa por litigância de má-fé.

Após, retornem conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 949857 Nr: 60263-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETH NUNES PEREIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:OAB/MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O requerente pretende a citação por hora certa da requerida Margareth 

Nunes Pereira Duarte.

Frente as diversas tentativas de citação frustradas, defiro o pedido de 

citação por hora certa no endereço informado pelo autor à fl. 61, devendo 

o oficial de justiça observar as regras do caput e parágrafo único do 

artigo 252 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 953180 Nr: 1619-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADEUS GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:15.440 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo 

Civil, em consonância com o parecer do Ministério Público, julgo 

procedente o pedido formulado na exordial para determinar ao cartório do 

Serviço Notarial e Registral, Comarca de Santa Terezinha/MT, restaure o 

registro de nascimento de Amadeus Gonçalves dos Santos, nascido em 

Estrela do Norte/GO, em 24 de Julho de 1949, filho de Maximiliano 

Gonçalves e Tereza Fernandes de Jesus, assento feito sob o n. 1.041, às 

fls. 132, do livro B-04 de registro de nascimento.Sem custas por ser o 

autor beneficiário da justiça gratuita. Sem honorários advocatícios, vez 
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que se trata de procedimento de jurisdição voluntária.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Expeça-se mandado e com ele cópia do Registro 

Civil (fl. 29).Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

procedendo-se as devidas baixas e anotações pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 813135 Nr: 19616-98.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHUAN GONZALES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAEL CARDOSO ROCHA, AGILIZE SERVIÇOS 

DE ENTREGA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). É o necessário relato. Fundamento e Decido.Inexistem questões 

preliminares pendentes de decisão. As partes são legítimas e 

encontram-se devidamente representadas nos autos, ao que declaro o 

feito saneado.A discussão nos autos cinge-se à existência ou não de 

culpa do requerido.Em face ao ponto controvertido, defiro as seguintes 

provas úteis ao processo:a)Depoimento pessoal da parte autora.b)Prova 

testemunhal pleiteada por ambas as partes.Desta feita, determino que o rol 

de testemunha seja depositado em Juízo, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, caso já não exista nos autos, cabendo aos procuradores das partes 

informar ou intimar a testemunhas arroladas do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação deste juízo, na forma do 

que preconiza o art. 455 do CPC. Nesse aspecto, deve o causídico 

proceder a intimação da testemunha por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (§ 1º do art. 455, CPC), 

ressalvando que a inércia na realização da intimação importa em 

desistência da inquirição da testemunha (§ 3º do art. 455, CPC).Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 28.11.2018 às 15:00 horas, 

devendo as partes se apresentarem aptas para as providências dispostas 

no art. 364, caput do CPC. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 29 de outubro de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 373483 Nr: 9890-42.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, 

MANT.DO CENTRO UNIVERSITÁRIO-UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER JOSÉ MENEZES 

ALVES - OAB:13379/MT

 Vistos.

Cumpra-se de forma integral a decisão de fl. 190.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 723390 Nr: 18980-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELMAR DE MORAES VARELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7191/MT, LUCIANA AMALIA ALVES - OAB:OAB/ MT 

9534, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido para dilação de prazo para a publicação do edital, uma 

vez que este foi retirado em Julho de 2018, de maneira que concedo a 

parte autora o prazo de 5 (cinco) dias para a comprovação de sua 

publicação nos autos, sob pena de extinção conforme alertado no 

despacho de fl. 87.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 797143 Nr: 3512-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES E 

DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE CARNES E FRIOS DO POVO 

LTDA, F. S. TONELLE COMÉRCIO DE GELO E SERVIÇOS DE 

TRANSPORTES LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - 

OAB:18.882, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESLY GERALDO PINHEIRO - 

OAB:16549/MT

 Vistos.

Ante o petitório de fl. 180, intime-se a parte autora para regularizar a 

representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção (art. 76, § 1°, I CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 796757 Nr: 3112-17.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAM, ANDREIA AFONSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, Juliane Silva Clait Duarte Barbosa - OAB:16634/MT, 

VALÉRIA BAGGIO RICHTER - OAB:4676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, Tamiris Batista Angelo da Silva - OAB:17858

 Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de danos morais, acrescida de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da prolação desta sentença. Condeno a ré ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, 

do CPC/2015.Transitada em julgado a sentença e não havendo 

requerimento, arquivem-se os presentes autos.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá – MT, 29 de outubro de 2018.Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 865739 Nr: 6183-90.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA RIBEIRO PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COP CENTRO ONDONTOLOGICO DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA MAURA SACIOTO 

RAHAL - OAB:14.883, VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - 

OAB:10.520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14500/MT, JOSYANE MARIA C. DA COSTA FERREIRA - 

OAB:14.506/MT

 Processo n. 6183-90.2014.811.0041

Código 865739

Vistos.

Visando regularizar o andamento processual chamo o feito à ordem.

Em análise detida dos autos, verifica-se que às fls. 114/122 a requerida 
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revogou os poderes concedidos ao escritório do causídico Drº Francisco 

Anis Faiad, ao que nomeou como sua procuradora a Drª Josyane Maria 

Corrêa da Costa (fl. 117).

Pois bem.

Conforme se denota dos autos por um lapso não houve o cadastro da Drª 

Josyane Maria Corrêa da Costa no sistema Apolo.

 Neste diapasão, visando sanar o equivoco, determino que a requerida 

seja intimada para em 05 (cinco) dias manifestar-se acerca da proposta 

de honorários periciais de fl. 130, concomitantemente no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar-se acerca da decisão de fls. 132/133.

Decorrido o prazo legal sem que haja manifestação, intime-se a requerida 

para em 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimentos dos honorários periciais.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com extrema Urgência, por tratar-se de processo inserido na 

meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1071559 Nr: 56083-08.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CLARO, LINDAURA PEDROSA CLARO, KHAC, 

LUCILENE MARIA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20.370, FABIANE MARTINS MENDES - OAB:19639/0, JOIR 

AUGUSTO LACCAL DA SILVA - OAB:, MARYENE DOS SANTOS 

CRISTO - OAB:20.933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA A 

SILVA - OAB:8.184-A

 Processo n° 56083-08.2015.811.0041

Código 1071559

Vistos.

Verifico que às fls. 149, a executada colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 151, concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento de 30% do montante referente aos 

honorários contratuais.

À fl. 154, o Ministério Público se manifestou concorde ao deferimento do 

pedido e a criação de conta poupança em favor do menor impúbere.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 11.156,66 (onze mil cento e cinquenta e seis reais e 

sessenta e seis centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se, alvará em favor da parte autora no valor de R$ 3.346,99 (três 

mil trezentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos), 

conforme dados bancários declinados à fl. 151.

Oficie-se Caixa Econômica Federal – CEF, para que proceda a abertura de 

conta poupança em nome do menor Kaio Henrique Aguiar Claro, ficando a 

sua movimentação autorizada somente com a sua maioridade civil e/ou 

ordem judicial.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1025085 Nr: 34341-24.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDER HENRIQUE BORGES, ADRIANO DA 

SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE SOUZA 

LIMA - OAB:20581

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 949370 Nr: 59955-65.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDOR WEIMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 

JUSTINA AMÉLIA DOS SANTOS CARVALHO, JULIENE DE MATOS MORAIS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:14370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 59955-65.2014.811.0041

Código 949370

 Vistos

 Defiro o pedido de fl. 98, uma vez que fora cumprida erroneamente pelo 

Oficial de Justiça que não se atentou a determinação do mandado de fls. 

95, qual seja que fosse procedida a citação por hora certa da requerida 

JUSTINA AMÉLIA DOS SANTOS CARVALHO.

Determino o desentranhamento do mandado de citação de fl. 95, para que 

seja procedida nova diligência pelo oficial de justiça Ernesto Yoiti 

Sakamoto, devendo este observar detidamente as normas estabelecidas 

no art. 252 e 253 do NCPC.

Cumpra-se com urgência, por se tratar de processo inserido na Meta 

02/2018 CNJ.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

 Emerson Luis Pereira Cajango

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 227717 Nr: 34792-98.2005.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME ANTONIO TOMAZELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, MAURO 

BERTONCELLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAJUNIOR LIMA MARANHÃO - 

OAB:6356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ANTONIO CANEVER 

- OAB:5097/PR, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:OAB/MT 14.992-A, FRANCIELLEN BERTOCELLO DE CARVALHO - 

OAB:29.651/PR

 Ante o exposto: a)DECLARO O FEITO SANEADO, rejeitando-se as 

preliminares suscitadas;b)DEFIRO a produção das provas documental 

( jun tada in teg ra l  dos  au tos  de  ação  mon i tó r ia  n . 

0003533-80.2008.811.0041, código n. 332750 – às expensas do 

requerente), testemunhal e depoimento pessoal das partes, sob pena de 

confissão;c)DEFIRO o pedido de fls. 364 e concedo o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte autora proceda à juntada aos autos de 

cópia de documento que comprove a notificação do Banco Bradesco S/A 

para sustar o cheque;d)INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao Juízo 

da 4 Vara Cível da Capital;e)INDEFIRO o pedido de expedição de oficio ao 

COAF e a Receita Federal;f)INDEFIRO o pedido de intimação da pessoa 

jurídica M. Bertoncellos Jr.g)Oportunizo as partes apresentar em Juízo, 

para homologação, delimitação CONSENSUAL das questões de fato e de 

direito da lide, a qual se homologada, vincula os sujeitos 

processuais;h)Designo audiência de instrução para o dia 05 de dezembro 

de 2018 às 15h. Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum 

de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas;i)Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a 
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secretaria do Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses do §4º, art. 455, do CPC/2015;Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 

30 de outubro de 2018.Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 805046 Nr: 11513-05.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIANE FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL/DR-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FERREIRA COUTINHO - 

OAB:16.360B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA 

- OAB:9.020/MT

 Ante todo o exposto, na forma do que estabelece o art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Condeno o autor ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento 

de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, na forma do que estabelece o art. 85, § 2º do CPC.P.R.I. 

Decorrido o prazo recursal e inexistindo pedido de cumprimento da r. 

sentença, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais e 

o disposto no art. 611 da CNGC.Cumpra-se.Cuiabá, 30 de outubro de 

2.018.Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 736092 Nr: 32490-86.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE KATIA APARECIDA LEITE DA SILVA, 

VITOR HUGO LEITE GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCY VIEGAS DA SILVA, EDSON LEITE DA 

SILVA, LUIZ DE TAL, ANDERSON DE TAL, ZULMA FARIA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO DE ALMEIDA - 

OAB:23.433, JAIRO DA LUZ SILVA - OAB:6.777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO MEIRELES COELHO 

- OAB:

 Vistos.

Tendo em vista o não comparecimento das testemunhas apesar de 

dividamente intimadas conforme certidão de fl. 284, designo audiência de 

continuação para o dia 28.11.2018 às 14h:00, devendo ser expedido 

mandado de condução coercitiva.

Para o próximo ato dispenso a presença das partes.

Intime-se.

 Cumpra-se com urgência uma vez esta relacionado na META 2 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1131096 Nr: 23437-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER DA SILVA RODRIGUES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte REQUERIDA 

intimada na pessoa de seus advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

efetuar o recolhimento dos honorários periciais, consoante determinado na 

decisão saneadora, SOB PENA DE PENHORA ON LINE. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 706065 Nr: 357-88.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1009175 Nr: 27193-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DELGADO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte REQUERIDA 

intimada na pessoa de seus advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

efetuar o recolhimento dos honorários periciais, consoante determinado na 

decisão saneadora, SOB PENA DE PENHORA ON LINE. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1030477 Nr: 36984-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO CESAR FERNANDES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Processo n° 36984-52.2015.811.0041

Código 1030477

Vistos.

A prestação jurisdicional foi ultimada conforme sentença de fl. 132, em 

razão da concordância da parte credora (fl. 131) com o valor de R$ 

2.624,12, depositado pela requerida à fl. 129.

 De maneira que, o petitório de fls. 133/136, apresenta manifesto 

comportamento contraditório e a insistência nestes argumentos, ensejará 

a aplicação de multa por litigância de má fé ao credor.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 453080 Nr: 25042-96.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA DE LOURDES GOMES NICODEMOS E MILTON 

SOARES NICODEM, MARIA JOSÉ SERRÃO, LEILA MARIA LIMA 

CASTRILLON, LOURENÇO FRANCISCO DE SOUZA, PEDRO GONÇALVES 

BIZERRA, ROOSEVELT SILVA, ROQUEVAN ROCHA DE ALMEIDA, 

ROSELENE APARECIDA DIAS, VICTOR MANUEL ALEIXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANECLÉIA MARTINS XAVIER - 

OAB:39.743/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMÃO - OAB:OAB/DF 33.327, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 89 de 790



mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1036985 Nr: 40076-38.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIO CARLOS COSTODIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZARIFE KALIL JAUDY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT, KAROLINE BANHOS DO CARMO 

ONTIVEROS - OAB:11516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOELLA LEANDRO CURTY 

DA CUNHA - OAB:13801, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:4.410

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 727479 Nr: 23360-72.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 03, 

DALVA BETIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SANDES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN 

- OAB:9.299/MT

 Vistos.

As partes apresentaram acordo às fls. 128/139, cujo cumprimento final da 

obrigação ocorrerá com a quitação das parcelas pactuadas.

 É o relatório. Decido.

Verifica-se que com o parcelamento proposto no acordo, o prazo final 

para cumprimento da obrigação ocorrerá em Dezembro/2.019.

O Código de Processo Civil, não encontra óbice em extinguir o presente 

processo e determinar sua remessa para o arquivo com baixa, pois o art. 

515, inciso III, do mesmo diploma, determina que é título executivo judicial “a 

decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer 

natureza”.

Assim, com a homologação, já se terá proferido sentença e, ainda não 

haverá prejuízo para o exequente, pois em eventual inadimplemento terá o 

exequente título executivo judicial.

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e, por consequência, JULGO EXTINTA esta 

ação, com fulcro no artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários na forma pactuada.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 734596 Nr: 30907-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91916/SP, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MT 16864-A, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 05 

(cinco) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1203177 Nr: 5632-08.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERTER CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FOGIATO LENCINA - 

OAB:OAB/RS 77.809, MARCELO CARLOS ZAMPIERI - OAB:OAB/RS 

38.529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ntados.Desta feita, REJEITO os presentes embargos de 

declaração.Mantenho a sentença incólume. Caso haja a interposição de 

recurso de apelação pela parte ré, intime-se a parte autora para 

apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da 

interposição recursal.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 02 de 

outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 446463 Nr: 20776-66.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YORK - INTERNACIONAL COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPLIT AR CONDICIONADO E COMÉRCIO LTDA - 

ME, FRANCISCO ASSIS DIAS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX FABIAN COIMBRA 

CASADO - OAB:44753/PR, ANA LUCIA DA SILVA BRITO - OAB:OAB/SP 

286.438, EDINEIA SANTOS DIAS - OAB:197358, MARCIA OLGA LUCAS 

REGINATO - OAB:14657-O, NOÊMIA MARIA DE LACERDA SCHÜTZ - 

OAB:122124-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESLY GERALDO PINHEIRO - 

OAB:16549/MT

 Processo n. 20776-66.2010.811.0041

Código 446463

Vistos.

Inicialmente, defiro a devolução de prazo, para que a exequente se 

manifeste acerca da resposta do sistema INFOJUD, ao que concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias.

Pois bem, verifica-se que às fls.183/188 a exequente pugnou pela 

penhora das quotas sociais do executado Srº Francisco Assis Dias do 

Nascimento junto à empresa Mais Frio Comércio de Ar Condicionado LTDA 

– EPP (CNPJ 09.040.019/0001-36), conforme consulta de quadros de 

sócios administradores fl.188.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo exequente, às fls. 

183/188, para determinar a penhora das cotas sociais do executado junto 

à empresa Mais Frio Comércio de Ar Condicionado LTDA – EPP, por termo 

nos autos, cujo registro da constrição deverá ser efetuado mediante oficio 

à Junta Comercial do Estado de Rondônia.

Ultimada a penhora intime-se a Pessoa Jurídica, na pessoa de qualquer um 

de seus representantes legais, por correio as providencias previstas no 

artigo 861, NCPC, quais sejam:

 I - apresente balanço especial, na forma da lei;

 II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito 

de preferência legal ou contratual;

 III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à 

liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor 

apurado, em dinheiro.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de setembro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 443080 Nr: 18880-85.2010.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTA DE MATO GROSSO 

- SINODONTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELITA VINAGRE PINHEIRO 

DUARTE - OAB:10707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLAN ADIB FARES - 

OAB:OAB/MT 9265, WANDERSON HENRIQUE CAVALARI - 

OAB:21.032-O

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 737134 Nr: 33607-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS GONÇALO FERREIRA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PAULO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.344/MT, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS KERSTING 

ROQUE - OAB:7258/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 842365 Nr: 46449-56.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY SAMANTA CORBELINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SÓ TRAUMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO XAVIER DE SOUZA 

CORBELINO JUNIOR - OAB:13.591/MT, JOSE RICARDO COSTA 

MARQUES CORBELINO - OAB:5.486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE B. DANTAS BORGES 

- OAB:13.274

 Designo audiência de instrução para o dia 06 de dezembro de 2018 às 15 

horas para oitiva do perito (caso haja requerimento das partes), partes e 

testemunhas.

Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao 

juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à 

audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as 

perguntas, sob forma de quesitos.

Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se também o Sr. Perito Dr. Marcos Giuberti Sucena Rasga para que 

aponha assinatura no laudo de fls. 171/177.

No mais, em atenção ao art. 10 do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte requerida se manifeste acerca do documento de fls. 

180/181.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 742332 Nr: 39217-61.2011.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LELIS FONSECA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, 

SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANGELO DE 

MACEDO - OAB:6.811-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 241020 Nr: 9697-32.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO MOREIRA DE LAMÔNICA, MARIA DO 

CARMO DE LAMÔNICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDICEA NIZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ARTHUR DA ROCHA 

CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 702443 Nr: 37064-89.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA FERREIRA DE CARVALHO ORMOND, A. J. C. 

O.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA, 

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, RICARDO SAAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDI DE SOUZA 

PIZZATO - OAB:8566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, Elizabeth Maria de Araujo Góes Lana - 

OAB:63218/RJ, FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO - OAB:2676, Rafael Salek 

Ruiz - OAB:94.228, SANDRA REGINA FRANCO LIMA - OAB:161660/SP

 Em face da existência de interesse de menor, colha-se a manifestação 

ministerial.

Após, conclusos.

Cumpra-se com urgência uma vez que o feito se encontra relacionado na 

Meta 02 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 888767 Nr: 22429-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Homologação do Penhor Legal->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRENE LEAL DA SILVA, CARLOS 

MARIANO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DE 

OLIVEIRA - OAB:7590-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO 

MARQUES BARBOSA - OAB:12.547/MT

 Designo audiência de instrução para o dia 11 de dezembro de 2018 às 15 

horas para oitiva das partes e testemunhas.

Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 
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dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 892600 Nr: 24987-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE LEAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO PORTO DO SOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO DE ARAÚJO 

MARQUES BARBOSA - OAB:12547 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA ALMEIDA CAMPOS 

BORGES - OAB:10.430-MT

 Em face da conexão de ações, aguarde-se a realização de audiência no 

feito em apenso de código n. 888767.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 741421 Nr: 38224-18.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON MUELLER BERNECK, IRIS VON MUELLER 

BERNECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA, ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT

 Designo audiência de instrução para o dia 13 de dezembro de 2018 às 15 

horas para oitiva do perito (caso haja requerimento das partes), partes e 

testemunhas.

Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao 

juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à 

audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as 

perguntas, sob forma de quesitos.

Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 819613 Nr: 25885-56.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALIO NEVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA ROSA SERVIÇOS DE SAÚDE E 

ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA, JAZY VASCONCELOS DIAS, SUL 

AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI - 

OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO 

ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA 

- OAB:13.245-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13245-A/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Designo audiência de instrução para o dia 05 de dezembro de 2018 às 17 

horas para oitiva das partes e testemunhas.

Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 402559 Nr: 34598-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJG, CSF, SOD, LDGST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9.254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA 

- OAB:13741/MT, DILCEU ROBERTO RODRIGUES CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 3626, NYLTER APARECIDA FERREIRA FABRIS - 

OAB:4401

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 822846 Nr: 28981-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLEX COLOR COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

GRÁFICA LTDA - EPP, JOANA DA CONCEIÇÃO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO JOSE SCHEIBLER - 

OAB:OAB/RS 80.909, FELIPE DI BENEDETTO JUNIOR - OAB:MS-12.234, 

HEVERTON SCHORRO - OAB:10095/MT, TAÍSA FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:12815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 855529 Nr: 57958-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABA LTDA, JOSE PERSIO ROSA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTEC MECÂNICA E IMPLEMENTOS LTDA - 

ME, GLADEMIR VALDOMERI, DILAMAR VALDOMERI COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8.660, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - 

OAB:12507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 57958-81.2013.811.0041

 Código 855529

 Vistos.

Após a pesquisa aos sistemas Renajud e Bacenjud, restar infrutífera, a 

exequente se manifestou à fl. 109, solicitando vistas acerca da pesquisa 

do sistema INFOJUD mencionada na decisão de fl. 105.

 Entretanto, o que ocorreu foi um erro de digitação, uma vez que na 

petição de fls. 101/102 a exequente solicitou a consulta somente dos 

sistemas RENAJUD e BACENJUD.

Desta feita, indefiro o pedido de fl. 109.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Outubro de 2.018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 92 de 790



 Emerson Luis Pereira Cajango

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 769167 Nr: 22113-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO ARANTES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRADO ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISVAL DIAS MENDES - 

OAB:3563/MT, JORGE DE MORAES FILHO - OAB:3964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:9059/MT, 

DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, 

na forma do que estabelece e autoriza o art. 485, III do CPC.Considerando 

que a extinção do processo se deu por fato relacionado ao 

comportamento desidioso da parte autora, aliado à linha de entendimento 

adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade, condeno-o ao 

pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes que arbitro no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), 

com fundamento nos artigos 82, § 2º, e 85, § 2º, incisos I a IV, e § 8º, do 

NCPC.Todavia, considerando que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, ficará suspensa a sua exigibilidade, até que possa satisfazê-lo, 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, prescrevendo em 

cinco anos a obrigação, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC. 

P.R.I. Após o trânsito em julgado, observe o preconizado pelo art. 611 da 

CNGC, e em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Cumpra-se.Cuiabá, 30 de outubro de 2018Emerson Luis 

Pereira CajangoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 98789 Nr: 2855-51.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA RAMOS, PEDRO MAUZOLO DA 

SILVA CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEPHAN E CIA LTDA, AMIR STEPHAN, 

CHAUKE STEPHAN, ALAIR BORGES STEPHAN, ODORIZA CANAVARROS 

STEPHAN, ALAMIR BORGES STEPHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13.031, ROBSON PEREIRA RAMOS - OAB:9610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16.381, BEN HUR MARIMON - OAB:1215-A/MT, SÉRGIO LUIZ 

POTRICH - OAB:8288-B-MT

 Processo n° 2855-51.1997.811.0041

Código 98789

Vistos.

Verifico nos autos que o executado efetuou o pagamento dos honorários 

periciais no valor de R$ 3.000,00, em conta judicial vinculada ao processo 

de n° 80/2006 (código 90921) na Vara Especializada de Infância e 

Juventude de Várzea Grande/MT (fl. 466), o que inviabiliza a confecção 

do competente alvará para a perita judicial NEIVA TEREZINHA PELISSARI.

 Desta feita, oficie-se à Vara Especializada de Infância e Juventude da 

Comarca de Várzea Grande/MT, para que tome conhecimento do ocorrido, 

encaminhando-lhe cópia das fls. 465/466, e proceda com as providências 

necessárias para ultimar a reversão e a consequente transferência do 

valor para a conta única vinculada ao presente feito.

Empós, expeça-se o respectivo alvará em favor da perita, conforme 

dados bancários declinados à fl. 841.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Cuiabá, 30 de Outubro de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 938000 Nr: 53647-13.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ OLIMPIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR, MJB 

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DALVA VIEIRA DE SENA - 

OAB:17.619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000, ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:4.497/MT

 ANTE TODO O EXPOSTO, REJEITO E JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

exordiais, com fulcro no que dispõe o art. 487, I do CPC.Condeno o autor 

ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

sobre o valor da causa, com espeque no que estabelece o art. 85, § 2º e 

6º do CPC, ao que suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto 

perdurar a impossibilidade do autor em adimpli-las, nos termos do artigo 12 

da Lei nº 1.060, de 05.2.50.Após o trânsito em julgado, observe-se o 

disposto no art. 611 da CNGC, procedendo-se as anotações e baixas de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de Outubro de 2018 Emerson 

Luis Pereira CajangoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 922773 Nr: 45110-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MORESCA DE NORONHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO P. BRAGA - 

OAB:12.572/MT, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito, na 

forma do art. 485, III, do CPC.Custas e despesas processuais pela parte 

autora. Sem honorários advocatícios, vez que se trata de procedimento de 

jur isd ição vo luntár ia .Publ ique-se.  Regis t re-se.  In t imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 30 de Outubro de 2018.Emerson Luis Pereira 

CajangoJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036609-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FARIAS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036609-29.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ADRIANA FARIAS BARBOSA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. ADRIANA FARIAS BARBOSA 

ajuizou a presente “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CC 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DECLARATÓRIA DE COBRANÇA 

INDEVIDA” em face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, pretendendo, liminarmente, a autorização para depósito do 

valor correspondente ao consumo que entende incontroverso e à 

cominação à ré da obrigação consubstanciada na abstenção do corte do 

serviço de fornecimento de energia elétrica e da cobrança/exigibilidade do 

consumo registrado na fatura referente ao mês de setembro de 2018, 

relativamente à UC - unidade consumidora n. 6/1307371-3, instalada no 

imóvel em que reside, em decorrência da recuperação de consumo de 

meses anteriores. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro à parte 

autora a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do 

artigo 98 do NCPC. Com relação ao pedido liminar de concessão de tutela 

provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 
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probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Ressalte-se que o pressuposto da probabilidade do direito 

deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o do risco ao resultado 

útil do processo, sendo que a ausência daquele ou de qualquer destes 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à parcial 

concessão da tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a 

probabilidade do direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em 

demonstrar em sede de cognição sumária através dos documentos de id 

16109438, que na fatura referente ao mês de setembro de 2018 houve 

faturamento de consumo recuperado de meses anteriores, de maneira que 

o corte do fornecimento de energia por esse motivo se afigura ilegítimo, 

consoante jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça. 

Não obstante a isso, no que diz respeito à variação de consumo, ressai 

dos autos a probabilidade da sua ocorrência em razão da troca do 

medidor de energia, não havendo indícios do registro de reclamação junto 

à ré relacionada à variação de consumo. Do mesmo modo, foi possível 

verificar o perigo de dano, uma vez que vez que o corte de energia 

acarreta excessivos prejuízos e transtornos, pois a energia é serviço 

público essencial ao cidadão. Além disso, observa-se que não há perigo 

de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não causará 

nenhum prejuízo a parte ré. Assim, preenchidos os pressupostos 

necessários à sua concessão, a liminar requestada comporta deferimento, 

eis que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante 

do exposto, DEFIRO, parcial e liminarmente, a tutela provisória de urgência 

vindicada, nos termos do artigo 300 do NCPC, para determinar que a parte 

ré se abstenha de suspender ou manter suspenso o serviço de 

fornecimento de energia elétrica e de incluir/manter o nome da parte autora 

em cadastros restritivos de crédito, relativamente à UC n. 6/1307371-3, em 

decorrência do débito da fatura referente ao mês setembro de 2018, com 

vencimento em 28/12/2018, no valor de R$ 8.889,14, até o deslinde deste 

feito, sob pena de aplicação de multa cominatória diária que arbitro desde 

já no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de 

descumprimento injustificado da medida, limitada ao patamar de 20.000,00 

(vinte mil reais). Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, 

DESIGNO o dia 12/02/2019, às 09:00 horas, para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 01 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (NCPC, 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer à audiência designada, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, 335), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, 335, I). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (NCPC, 344). Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (NCPC, 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, 334, § 10). Apesar da 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para maior agilidade 

processual, consigne que a parte autora poderá fornecer ao Oficial de 

Justiça os meios necessários para o cumprimento das diligências. 

Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Emerson Luís Pereira Cajango Juiz de Direito em substituição [1] 

Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – 

Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza 

Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. 

pág. 131.
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SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR(A))

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013449-72.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, 

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA, SAGA SEUL COMERCIO 

DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, GRAMARCA VEICULOS LTDA, 

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA RÉU: ZN FOMENTO 

MERCANTIL LTDA - EPP Vistos. O feito foi distribuído originariamente para 

a 04ª Vara Cível, de maneira que para lá deve ser redistribuído, em razão 

da rejeição pelo Juízo da 02ª Vara Especializada de Direito Bancário da 

modificação de competência com base na existência de conexão com feito 

em trâmite no citado Juízo Especializado por já ter sido ele sentenciado 

(NCPC, 55, § 1º). Desta feita, redistribua-se o presente para o Juízo da 04ª 

Vara Cível. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO -DPVAT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020143-91.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO ROBERTO CLEMENTE RÉU: SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO -DPVAT Vistos. Verifico que ao id. 16164736, 

a executada colacionou o comprovante do pagamento da obrigação e 

consequentemente requerimento de extinção do feito. O exequente se 

manifestou ao id. 16174355 concordando com o valor depositado e 

requerendo o levantamento do montante. É o relatório. Decido. Nos termos 

do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise deste 

cumprimento de sentença. Infere-se dos autos que a devedora cumpriu 

com sua obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial 

do valor atualizado de R$ 10.310,25 (dez mil, trezentos e dez reais e vinte 

e cinco centavos) (id. 16164736). Posto isto, em razão do pagamento 

integral do montante da condenação devidamente atualizado, JULGO 

EXTINTO este cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II do 

NCPC. Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do 

valor disponibilizado, conforme dados bancários declinados ao id. 

16174355. Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 31 de Outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003213-61.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO LUIZ ARAUJO DE JESUS REPRESENTANTE: JOACIR DE JESUS 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 

que ANTONIO LUIZ ARAÚJO DE JESUS, menor de idade representado pelo 

seu genitor JOACIR DE JESUS, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 29/11/2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

11740450, 11740489, 11740486, 11740483, 11740478, 11740474, 

11740468. Devidamente citada (id nº. 11808497), a parte ré apresentou 

contestação (id nº 12928065) e documentos (ids 11998265, 11998298, 

11998291, 11998284), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do Polo 

Passivo; II – Da Necessidade de Pedido Administrativo anterior – da 

ausência de Interesse Processual. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação id nº 13176002. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id nº 12938309. A 

parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id nº 13207541. A 

parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id nº. 13264461. 

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso juntou o parecer ao id nº 

16115987. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do 

que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário à 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, o autor juntou 

cópia do requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, 

id nº.11740486. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR 

CONFIGURADO – SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que 

houve prévio requerimento administrativo para recebimento do seguro 

DPVAT está configurado o interesse jurídico para a propositura da ação 

de cobrança. (TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago 

Pinto, Data de Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. 

(Negritei) Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de 

agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao 

Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o 

pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento 

pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança 

de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do 

acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar 

de Ausência de Interesse de Agir. Superadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id nº. 11740478), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id nº. 12938309). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 
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caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 29/11/2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id nº. 12938309), a qual 

afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja 

exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de 

via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de 

resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual 

(quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): PUNHO 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão PUNHO ESQUERDO 50% Média [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda de um dos punhos terá a vítima direito a 25% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 25% sobre 50%, perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: PUNHO ESQUERDO: *25% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 

1.687,50 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 
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426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (29/11/2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025156-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU SOARES ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025156-71.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIRCEU SOARES ROSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

interpôs Embargos de Declaração ao Id nº. 15329545, em face da 

sentença ao Id 15125265. A parte embargante alega a existência de erro 

material no r. decisum, que mencionou a avaliação parcial do laudo de 

outra parte autora. Requer o acolhimento dos seus embargos para corrigir 

o erro material, visando que seja reformada a referida decisão. É o relato. 

Decido. Ab initio, reconheço dos embargos por serem tempestivos, 

conforme atesta o id nº 15329249. De início, registro que a finalidade do 

recurso de embargos de declaração é complementar o 

acórdão/sentença/decisão quando presente omissão de ponto 

fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas. Nesse sentido, colham-se os 

seguintes julgados: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. Os embargos de 

declaração constituem recurso hábil para sanação de omissão, 

contradição ou obscuridade existentes na decisão embargada, o que não 

ocorre no presente caso. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 

704353 RS , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Data de 

Julgamento: 24/10/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-228 

DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013) Analisando a sentença 

embargada, observo que razão assiste à embargante, no que tange ao 

erro material. Isso porque, o r. decisum se baseou no laudo pericial de id 

nº10491422, de outro processo, quando deveria ter utilizado o laudo 

acostado do Id nº 15165301. Desta feita de acordo com o laudo realizado 

no Senhor DIRCEU SOARES ROSA, restou verificado que a lesão 

permanente se deu no cotovelo esquerdo no percentual de 75% (intensa). 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: COTOVELO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 

*75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 Com essas 

considerações, ACOLHO os embargos de declaração, para que fique 

constando no dispositivo da sentença a seguinte redação: “(...) Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação (...)” Caso haja a interposição de recurso de apelação 

pela parte ré, intime-se a parte autora para apresentar suas 

contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Após o 

cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os 

autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da interposição 

recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037015-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CASTRO DE MELO OAB - MT14529/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037015-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO RÉU: TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA A 

prova até aqui produzida evidencia o direito afirmado pela parte autora 

que, no entanto, não possui documentos com eficácia de título executivo. 

Assim, por reputar presentes os requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), 

defiro a expedição de mandado para determinar que a parte demandada 

pague à parte autora a quantia pleiteada, no prazo de 15 (quinze) dias 

para cumprimento da obrigação e o pagamento de honorários advocatícios 

de 5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando a parte requerida 

isenta do pagamento das custas processuais na hipótese de oportuno 

cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). Consigne-se no mandado 

que, não havendo cumprimento e não oferecidos embargos no prazo de 

cumprimento, constituir-se-á o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). 

Conste no mandado, ainda, que, no prazo para embargos, reconhecendo 

o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 30% (trinta por 

cento do valor) da execução, acrescido de custas e de honorários de 

advogado, a parte devedora poderá requerer que lhe seja permitido pagar 

o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c. c. art. 

916). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029500-61.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AGREIDACIL REVELES COSTA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 25/01/2019, às 

11h28, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 
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antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036544-34.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NEWTON ROCHA DE OLIVEIRA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 25/01/2019, às 12h00, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036544-34.2018.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036544-34.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NEWTON ROCHA DE OLIVEIRA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 25/01/2019, às 12h00, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031619-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARDOSO NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

WALKITIA MARTINS DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT0015714A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1031619-92.2018.8.11.0041 WALKITIA 

MARTINS DUTRA e outros SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Chamo o feito à ordem para tornar sem efeito o 

depacho de id. 15518089. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 24/01/2019, às 08h16, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 
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constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. 24 de outubro de 2018 Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031619-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARDOSO NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

WALKITIA MARTINS DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT0015714A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1031619-92.2018.8.11.0041 WALKITIA 

MARTINS DUTRA e outros SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Chamo o feito à ordem para tornar sem efeito o 

depacho de id. 15518089. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 24/01/2019, às 08h16, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. 24 de outubro de 2018 Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031619-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARDOSO NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

WALKITIA MARTINS DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT0015714A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1031619-92.2018.8.11.0041 WALKITIA 

MARTINS DUTRA e outros SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Chamo o feito à ordem para tornar sem efeito o 

depacho de id. 15518089. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 24/01/2019, às 08h16, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. 24 de outubro de 2018 Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037819-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1037819-18.2018.8.11.0041 MARIO 

SEBASTIAO DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 25/01/2019, às 08h16, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037819-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIO SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1037819-18.2018.8.11.0041 MARIO 

SEBASTIAO DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 25/01/2019, às 08h16, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001802-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SINAGA VENTURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA OAB - MT0011625A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1001802-80.2018.8.11.0041 LUCIANA 

SINAGA VENTURA SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 24/01/2019, às 09h52, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 24 de 

outubro de 2018 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036625-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARA PEREIRA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MONREAL ROSADO OAB - MT0002883S (ADVOGADO(A))

HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA OAB - MT0007671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036625-80.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDNA MARA PEREIRA CRUZ RÉU: LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES 

E COMERCIO LTDA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 25/02/2019, às 08h00, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Antevendo a relação consumerista entre as 

partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova e ainda CONCEDO o 

beneficio da assistência judiciaria gratuita. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001802-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SINAGA VENTURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA OAB - MT0011625A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1001802-80.2018.8.11.0041 LUCIANA 

SINAGA VENTURA SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 24/01/2019, às 09h52, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 24 de 

outubro de 2018 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029362-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre a proposta de honorários pericias id. 16264693, no valor de R$ 

2.000,00, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017217-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMIR GONCALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial 

id 15625641, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036171-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALBETE ANTONIO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1036171-03.2018.8.11.0041 WALBETE 

ANTONIO RIBEIRO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 24/01/2019, às 08h32, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 22 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019447-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN PRISCILA SOARES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027678-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INVEST - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE DE SOUSA SILVA EIRELI - ME (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Id(s). 16278571 e 

16278575, no prazo de 10 (dez) dias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037429-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON DOUGLAS AUGUSTO SARTORI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036171-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALBETE ANTONIO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1036171-03.2018.8.11.0041 WALBETE 

ANTONIO RIBEIRO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 24/01/2019, às 08h32, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 22 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036625-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARA PEREIRA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MONREAL ROSADO OAB - MT0002883S (ADVOGADO(A))

HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA OAB - MT0007671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036625-80.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDNA MARA PEREIRA CRUZ RÉU: LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES 

E COMERCIO LTDA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 25/02/2019, às 08h00, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Antevendo a relação consumerista entre as 

partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova e ainda CONCEDO o 

beneficio da assistência judiciaria gratuita. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016899-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO (AUTOR(A))

FLAVIA RIOS MARIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT0008360A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH MOURA DE NOVAES ALVES (RÉU)

UZIEL MENDES ALVES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILCE MACEDO BARBOSA OAB - SP34350 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002075-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVO DOS ANJOS LIMA (AUTOR(A))

EUSTACIO FLORENCIO (AUTOR(A))

ESTER DANELICHEN DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

NILDE ARRUDA LEITE (AUTOR(A))

JOSE BATISTA BUENO (AUTOR(A))

JOSE ALBERTO FRANCISCO (AUTOR(A))

NAILDE DOS ANJOS LIMA FRANCA (AUTOR(A))

JOANA LEITE SABOIA (AUTOR(A))

LILA LEITE DE ARAUJO (AUTOR(A))

SIRLENE DE ORLANDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

GERSON JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

CELINA AGUIAR FLORENCIO (AUTOR(A))

MANOEL DIOGO BOM DESPACHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002075-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DALVO DOS ANJOS LIMA, EUSTACIO FLORENCIO, CELINA AGUIAR 

FLORENCIO, GERSON JOSE DOS SANTOS, SIRLENE DE ORLANDO DOS 

SANTOS, NAILDE DOS ANJOS LIMA FRANCA, NILDE ARRUDA LEITE, 

MANOEL DIOGO BOM DESPACHO, JOANA LEITE SABOIA, ESTER 

DANELICHEN DE OLIVEIRA SILVA, LILA LEITE DE ARAUJO, JOSE 

ALBERTO FRANCISCO, JOSE BATISTA BUENO RÉU: CAIXA 

SEGURADORA S/A Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 04/02/2019, às 10h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004170-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ORTOLAN SALES (REQUERENTE)

ANNA CLARA QUINTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CLARA QUINTANA OAB - MT12353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004170-62.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA DO CARMO ORTOLAN SALES, ANNA CLARA 

QUINTANA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

04/02/2019, ás 10h, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005625-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005625-62.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE RÉU: BANCO DO BRASIL S.A 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 04/02/2019, às 11h30, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007945-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR PEREIRA BERNARDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007945-85.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADEMAR PEREIRA BERNARDES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 04/02/2019, às 08h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 
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vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037098-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NUNES DINIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037098-66.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE NUNES DINIZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 19/02/2019, às 08h, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de 

Outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021719-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINOLEAU ASSIS DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037760-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRA RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

LEONISIA N N BARROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037760-30.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LENIRA RIBEIRO FERREIRA REQUERIDO: LEONISIA N N 

BARROSO, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 11/02/2019, às 11h, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, 

nos termos do art. 98 do CPC e antevendo a relação consumerista entre 

as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, data registrada pelo sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018545-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEY SANTANA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018545-68.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELINEY SANTANA VIANA REQUERIDO: CLARO S.A. Cite-se 

e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 05/02/2019, às 09h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 
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de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a 

inversão do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de outubro 

de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036098-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMIELI APARECIDA BALTIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PEDROSO JUNIOR OAB - MT11266/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP (REQUERIDO)

EVVIBER - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036098-31.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EMIELI APARECIDA BALTIERI REQUERIDO: ACL COMERCIO 

DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP, EVVIBER - INDUSTRIA DE 

MOVEIS LTDA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 29/01/2019, às 10h00, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Antevendo a relação consumerista havida 

entre as partes, defiro a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, 

VIII do CDC. Intime-se. Cumpra-se Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036217-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUZANIA MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR DOS SANTOS PINTO (RÉU)

MARCELO ALVES ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036217-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AUZANIA MOREIRA DOS SANTOS RÉU: CLAUDEMIR DOS SANTOS PINTO, 

MARCELO ALVES ALMEIDA Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 05/02/2019, às 08H00 – Sala: 

Conciliação 03, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034745-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUZELIA CORREA JUVENCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037098-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NUNES DINIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037098-66.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE NUNES DINIZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 19/02/2019, às 08h, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de 

Outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036169-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR BARBOSA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1036169-33.2018.8.11.0041 MOACIR 

BARBOSA DE CARVALHO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 24/01/2019, às 09h20, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 22 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036320-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIEL SIQUEIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

DANIELA NASCIMENTO DA QUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MG146954 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036320-96.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

RONIEL SIQUEIRA DE ARRUDA, DANIELA NASCIMENTO DA QUIA 

REQUERIDO: AGUAS CUIABA S.A Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER c.c DANOS MORAIS c.c DANOS MATERIAIS c.c PEDIDO LIMINAR 

proposta por RONIEL SIQUEIRA DE ARRUDA e DANIELA NASCIMENTO DA 

QUIA em face de ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO. Aponta a parte reclamante 

que é titular da unidade consumidora sob o nº. 470888, sendo 

surpreendida com suspeita de fraude. Em seguida a fatura com 

vencimento em 23/10/2018 veio cobrando valor de 974,89, sendo 

R$703,75 pela fiscalização na ligação mais R$151,13 pelo hidrômetro 

danificado. Ocorre que tais valores são indevidos, visto que nunca houve 

fraude no hidrômetro e a média de consumo sempre foi entre 10m³ a 12m³. 

Assim, pretende a parte reclamante a concessão de liminar a fim de 

determinar que a reclamada se abstenha de interromper o fornecimento de 

água na unidade consumidora indicada na inicial. Com a inicial vieram os 

documentos. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico 

a probabilidade do direito deduzido, notadamente pelo valor exorbitante 

cobrado na fatura discutida e a diferença de consumo apresentada no 

histórico lançado em anexo à inicial, que dão suporte às suas alegações. 

O perigo de dano exsurge da possibilidade de a parte reclamante ficar 

sem o serviço essencial. Por fim, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 

296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, 

com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido 

de tutela de urgência, determinando que a reclamada SE ABSTENHA de 

suspender o fornecimento de água na unidade consumidora indicada na 

inicial – nº. 470888-1, até ulterior deliberação deste Juízo. Esta decisão 

não tem efeitos para o caso de existência de outras faturas vencidas e 

pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses em que é permitida 

a suspensão do fornecimento de energia. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 

23/01/2019, às 09h36, com vistas à conciliação a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Cite-se a parte 

requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, fazendo constar que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 
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andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Antevendo a relação consumerista entre as partes, 

DEFIRO a inversão do ônus da prova. Defiro à parte autora os benefícios 

da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 22 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034338-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO SIBIE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036169-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR BARBOSA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1036169-33.2018.8.11.0041 MOACIR 

BARBOSA DE CARVALHO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 24/01/2019, às 09h20, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 22 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030737-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID JOSE BISPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019216-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DE ALMEIDA PERES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036178-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANY VICENTE DE MAGALHAES AMARAL (AUTOR(A))

A. C. S. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1036178-92.2018.8.11.0041 A. C. S. V. e 

outros PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 24/01/2019, às 08h48, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 22 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004543-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON BRUNO SOUZA EFIGENIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036178-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANY VICENTE DE MAGALHAES AMARAL (AUTOR(A))

A. C. S. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1036178-92.2018.8.11.0041 A. C. S. V. e 

outros PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 24/01/2019, às 08h48, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 22 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036178-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANY VICENTE DE MAGALHAES AMARAL (AUTOR(A))

A. C. S. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1036178-92.2018.8.11.0041 A. C. S. V. e 

outros PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 24/01/2019, às 08h48, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 22 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004765-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036170-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM FRANCISCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1036170-18.2018.8.11.0041 CARMEM 

FRANCISCA DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 24/01/2019, às 09h04, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 
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do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 22 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036217-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUZANIA MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR DOS SANTOS PINTO (RÉU)

MARCELO ALVES ALMEIDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036217-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AUZANIA MOREIRA DOS SANTOS RÉU: CLAUDEMIR DOS SANTOS PINTO, 

MARCELO ALVES ALMEIDA Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 05/02/2019, às 08H00 – Sala: 

Conciliação 03, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030266-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI LUIZ MACHADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1030266-17.2018.8.11.0041 ELOI LUIZ 

MACHADO DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 24/01/2019, às 09h04, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 25 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037509-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030266-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI LUIZ MACHADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1030266-17.2018.8.11.0041 ELOI LUIZ 

MACHADO DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 
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designada para o dia 24/01/2019, às 09h04, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 25 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024803-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER FERREIRA BORGES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032158-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON MARTINS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037055-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON MALHEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037055-32.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEITON MALHEIRO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 24/01/2019, às 09h52, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 

26 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014029-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERLYSSON DAVID MARQUES NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020757-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEI ROBERTO ALVES DUENAS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037055-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON MALHEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037055-32.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEITON MALHEIRO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 
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conciliação designada para o dia 24/01/2019, às 09h52, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 

26 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014484-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL ANGELO DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014967-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DO NASCIMENTO MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036280-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERNANDES DA SILVA ALESSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036280-17.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DOUGLAS FERNANDES DA SILVA ALESSI RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 29/01/2019, às 10h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de outubro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010272-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA JANETI CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025716-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO ALVES PADILHA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036280-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERNANDES DA SILVA ALESSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036280-17.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DOUGLAS FERNANDES DA SILVA ALESSI RÉU: PORTO SEGURO 
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COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 29/01/2019, às 10h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de outubro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007945-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR PEREIRA BERNARDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007945-85.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADEMAR PEREIRA BERNARDES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 04/02/2019, às 08h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034702-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1034702-19.2018.8.11.0041 CARLOS 

NASCIMENTO DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 24/01/2019, às 08h32, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 25 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034702-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1034702-19.2018.8.11.0041 CARLOS 

NASCIMENTO DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 24/01/2019, às 08h32, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 
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§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 25 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026386-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO(A))

EMANUELE PROENCA LARREA OAB - MT18722/O (ADVOGADO(A))

JESSICA SOUBHIA ALONSO OAB - MT24486/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA SANTA ROSA LTDA - ME (RÉU)

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (RÉU)

LABORATORIO SANTA ROSA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026386-17.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

RÉU: CLINICA SANTA ROSA LTDA - ME, LABORATORIO SANTA ROSA 

S.A., HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

11/02/2019, às 11h30 – Sala: Conciliação 04, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026386-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO(A))

EMANUELE PROENCA LARREA OAB - MT18722/O (ADVOGADO(A))

JESSICA SOUBHIA ALONSO OAB - MT24486/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA SANTA ROSA LTDA - ME (RÉU)

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (RÉU)

LABORATORIO SANTA ROSA S.A. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026820-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONIVALDO SEBASTIAO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1026820-06.2018.8.11.0041 JONIVALDO 

SEBASTIAO DOS SANTOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 24/01/2019, às 10h08, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 24 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010089-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REQUERENTE)

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINERACAO NOVA ESPERANCA LTDA - ME (REQUERIDO)

AMAURI DE CAMPOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOENY DE CAMPOS (LITISCONSORTES)
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ODINEIVA MARQUES DE CAMPOS (LITISCONSORTES)

JOACY DE CAMPOS (LITISCONSORTES)

ODILA MARQUES DE CAMPOS (LITISCONSORTES)

NILTON DE CAMPOS (LITISCONSORTES)

VANDERLI MARQUES DE CAMPOS SILVA (LITISCONSORTES)

JOADIL MARQUES DE CAMPOS (LITISCONSORTES)

JOSE FRANCISCO DE CAMPOS FILHO (LITISCONSORTES)

KELLY CHRISTIE MARQUES DE CAMPOS (LITISCONSORTES)

WILSON DE CAMPOS (LITISCONSORTES)

MOACYR DE CAMPOS (LITISCONSORTES)

ODINALVA MARQUES DE CAMPOS HUSSEIN (LITISCONSORTES)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026820-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONIVALDO SEBASTIAO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1026820-06.2018.8.11.0041 JONIVALDO 

SEBASTIAO DOS SANTOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 24/01/2019, às 10h08, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 24 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014568-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUCINEIA DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT0016774A-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036335-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA NIZA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036335-65.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSANGELA NIZA MOREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 25/01/2019, às 08h00, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023407-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA MARIA DA SILVA PORTUGAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - 013.265.885-24 

(PROCURADOR)

LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA OAB - MT0015757A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026133-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO(A))
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MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE BARBOSA PEREIRA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024037-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZIRLENE KIMBERLY MOREIRA DE MIRANDA OAB - MT25138/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036335-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA NIZA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036335-65.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSANGELA NIZA MOREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 25/01/2019, às 08h00, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010529-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILEI RIBEIRO DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1010529-28.2018.8.11.0041 VALDILEI 

RIBEIRO DE MOURA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 24/01/2019, às 09h04, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 24 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024684-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISE MACEDO POTH (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019083-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA ANDREIA LUIZE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial 

id 15599775, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010529-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILEI RIBEIRO DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1010529-28.2018.8.11.0041 VALDILEI 

RIBEIRO DE MOURA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 24/01/2019, às 09h04, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 24 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018869-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEIA PORTO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial 

id 15599441, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025682-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEIDE FELICIANO CORREA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036800-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMEDES DE SOUZA PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036800-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIOMEDES DE SOUZA PINHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 25/01/2019, às 11h12 , a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037015-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CASTRO DE MELO OAB - MT14529/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036098-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMIELI APARECIDA BALTIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PEDROSO JUNIOR OAB - MT11266/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP (REQUERIDO)
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EVVIBER - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037936-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDYAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIUS PEREIRA PRADO OAB - SP184879 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELUIZIO DE SOUZA DELGADO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036800-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMEDES DE SOUZA PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036800-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIOMEDES DE SOUZA PINHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 25/01/2019, às 11h12 , a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036794-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELE FERRER DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036794-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GABRIELE FERRER DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 25/01/2019, às 10h56 , a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036794-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELE FERRER DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036794-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GABRIELE FERRER DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 25/01/2019, às 10h56 , a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036788-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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E. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE SHELID ALBUQUERQUE OAB - 711.878.231-98 

(REPRESENTANTE)

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036788-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ESTER ALBUQUERQUE REPRESENTANTE: ARIANE SHELID 

ALBUQUERQUE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 25/01/2019, às 10h40 , a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036788-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE SHELID ALBUQUERQUE OAB - 711.878.231-98 

(REPRESENTANTE)

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036788-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ESTER ALBUQUERQUE REPRESENTANTE: ARIANE SHELID 

ALBUQUERQUE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 25/01/2019, às 10h40 , a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029500-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGREIDACIL REVELES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT0009203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029500-61.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AGREIDACIL REVELES COSTA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 25/01/2019, às 

11h28, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008638-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SCHEIR & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA NASSER MANFRIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008638-69.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SCHEIR & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS EXECUTADO: MARIA 

CRISTINA NASSER MANFRIM Defiro parcialmente o pedido formulado no ID 

n. 13310051. Procedo à penhora eletrônica mediante convênio BACEN JUD 

em relação ao executado. Consigno que por um equívoco foram feitas 

duas ordem de bloqueios. A primeira foi em 19/10/2018, no valor de R$ 

36.953,11, dos quais foram mantidos bloqueados a importância de R$ 

24.006,58 e liberados R$ 12.946,53. Já a segunda foi emitida em 

26/10/2018, ocorrendo à restrição de R$ 13.097,92, que foi imediatamente 
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desbloqueada. Segue anexos os protocolos e respostas, que em caso 

positivo, intime-se a parte executada para que oferte manifestação, no 

prazo de 5 (cinco) dias, observando-se o art. 854, §3º, do CPC. Em caso 

negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo, indicando bens 

passíveis de penhora. Defiro o pedido de inclusão do nome da parte 

executada MARIA CRISTINA NASSER MANFRIM (CPF nº. 375.455.316-04) 

nos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito ora executado no 

importe de R$ 24.006,58 (vinte e quatro mil e seis reais e cinquenta e oito 

centavos), devendo ser expedido ofícios ao SPC/SERASA para as 

devidas anotações (CPC, art. 782, §3º). Considerando que a parte 

executada já apresentou impugnação à penhora (ID n. 16228040), 

intime-se a exequente para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004170-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ORTOLAN SALES (REQUERENTE)

ANNA CLARA QUINTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CLARA QUINTANA OAB - MT12353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para JUNTAR AOS 

AUTOS O ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA , no prazo de 10 (dez) dias

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002075-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVO DOS ANJOS LIMA (AUTOR(A))

EUSTACIO FLORENCIO (AUTOR(A))

ESTER DANELICHEN DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

NILDE ARRUDA LEITE (AUTOR(A))

JOSE BATISTA BUENO (AUTOR(A))

JOSE ALBERTO FRANCISCO (AUTOR(A))

NAILDE DOS ANJOS LIMA FRANCA (AUTOR(A))

JOANA LEITE SABOIA (AUTOR(A))

LILA LEITE DE ARAUJO (AUTOR(A))

SIRLENE DE ORLANDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

GERSON JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

CELINA AGUIAR FLORENCIO (AUTOR(A))

MANOEL DIOGO BOM DESPACHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002075-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DALVO DOS ANJOS LIMA, EUSTACIO FLORENCIO, CELINA AGUIAR 

FLORENCIO, GERSON JOSE DOS SANTOS, SIRLENE DE ORLANDO DOS 

SANTOS, NAILDE DOS ANJOS LIMA FRANCA, NILDE ARRUDA LEITE, 

MANOEL DIOGO BOM DESPACHO, JOANA LEITE SABOIA, ESTER 

DANELICHEN DE OLIVEIRA SILVA, LILA LEITE DE ARAUJO, JOSE 

ALBERTO FRANCISCO, JOSE BATISTA BUENO RÉU: CAIXA 

SEGURADORA S/A Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 04/02/2019, às 10h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1067350 Nr: 54218-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUBIA NEVES LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

petição de fls. 107/111, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 791861 Nr: 45948-39.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFF, RAFAEL MOTA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 825728 Nr: 31703-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO FRANÇA ESCOBAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARTINS DE BARROS 

- OAB:7047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Solicito informações mediante convênio BACEN JUD e RENAJUD em 

relação à parte executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Quanto ao RENAJUD, deixo de inserir restrição judicial, uma vez que o 

veiculo possui alienação fiduciária nos termos do art. 7° do Decreto-Lei n° 
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911/69.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 908618 Nr: 35918-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ALVES DA SILVA, CLEIDE IMÓVEIS LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA VITALINA LOPES SOARES, JOSE 

WILSON PICARTE SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:OAB/MS 5820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Solicito informações mediante convênio BACEN JUD e RENAJUD em 

relação à parte executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1069605 Nr: 55230-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE SOUSA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARÇAL VIEIRA E 

SILVA - OAB:31.444/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12.819/MT

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a)ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR 

para devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do 

artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 823021 Nr: 29152-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON FERNANDEZ ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR CAMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298/MT, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341, SOFIA 

ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, para intimar a parte REQUERIDA Ford Moto 

Campany, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 

dar vista no prazo de 10(dez) dias legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 881114 Nr: 17483-49.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADONIDES DE SOUZA ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ROBERTO CARDOSO, JÂNIO JOSÉ 

ALVES, NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 

OAB:2814/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AVELINO TAVARES JUNIOR - 

OAB:3.633/MT, VALDECIR ERRERA - OAB:3.365-A/MT

 O réu Nereu Muniz de Macedo Filho se manifestou nos autos informando 

que o litisconsorte João Robert Cardoso se encontra alienando a posse da 

área objeto do litígio.

Ante a notícia trazida aos autos, defiro o pedido de expedição de ofício ao 

cartório do 6º Ofício desta comarca e ao Intermat, a fim de que conste na 

matrícula do imóvel, bem como em seus registros, a existência da presente 

ação.

Defiro, também, a nomeação do réu João Roberto Cardoso como fiel 

depositário da área, lavrando-se o competente termo para tanto.

Em observância ao princípio da cooperação, insculpido no art. 6º do CPC, 

intimem-se as partes para que SE ABSTENHAM de realizar qualquer ato 

negocial que envolva a área litigiosa.

Por fim, intimem-se as partes para, no prazo de sucessivo de 15 (quinze) 

dias, primeiro o autor e depois os réus, apresentarem suas alegações 

finais, sendo assegurada vista dos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1022097 Nr: 32974-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERLINHO LUSSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 405731 Nr: 37139-65.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO DE SOUZA LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROL COSNTRUTORA INCORPORADORA 

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, F. L. PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7202, RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11.011-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GODA - 

OAB:7188/MT

 a)JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO de fls. 66/68 para 

RECONHECER a ilegitimidade passiva da empresa CAROL CONSTRUTORA, 

JULGANDO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com relação à 

ela, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC. CONDENO o exequente ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000 ( 

um mil reais), nos termos do art. 85,§8ª do CPC. b)ACOLHO a exceção de 

pré-executividade de fls. 138/152 para RECONHECER o direito da empresa 

F.L PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAS de não transferir a escritura do 

terreno até o pagamento de justa contraprestação, que será apurada em 

liquidação de sentença. CONDENO o autor ao pagamento de custas e 

honorários que fixo em R$ 3.000,00 ( três mil reais), nos termos do art. 85, 

§8º do CPC. Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 742226 Nr: 39104-10.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCIYARA BUENO DA CUNHA LOPES, 

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER - AMCC , ( 

HOSPITAL DO CANCER MT )
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725, JOYCE DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - 

OAB:12.923-MT, LAUDEMI MOREIRA NOGUEIRA - OAB:4625/MT, THAIS 

DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - OAB:12525 OAB/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 933198 Nr: 51023-88.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA KOHLHASE RODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALVO DE BARROS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEREIRA BORBA FILHO - 

OAB:10564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 Ante o exposto:a)ACOLHO a prejudicial de mérito de prescrição em 

relação aos primeiros trabalhos cobrados pela autora, quais sejam, o 

Projeto Viário Praça 13 de Maio (09/2009), Projeto Portal da entrada - 

Cidade de Araputanga – MT (09/2009) e Projeto Portal Porto Esperidião 

(10/2009);b)DEFIRO a produção das provas documental, testemunhal e 

depoimento pessoal das partes, sob pena de confissão;c)Determino a 

distribuição do ônus da prova, conforme alhures mencionado;d)Oportunizo 

as partes apresentar em Juízo, para homologação, delimitação 

CONSENSUAL das questões de fato e de direito da lide, a qual se 

homologada, vincula os sujeitos processuais;e)Designo audiência de 

instrução para o dia 30 de novembro de 2018, às 14h, devendo o rol de 

testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias da intimação desta 

decisão;f)Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a 

secretaria do Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses do §4º, art. 455, do CPC/2015;Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1132746 Nr: 24175-93.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA, 

LENIBEL STROBEL MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIADNE SAMPAIO LARA, ORLANDO PIZZI 

FILHO, RICARDO PIZZI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CESAR FERNANDES - 

OAB:11801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MT - 

OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 890191 Nr: 23337-24.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR ALEXSON MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSA - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS 

(BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT, FERNANDA DE PAULA GIACOMINI 

SOUZA - OAB:17.627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA COMPARATO - 

OAB:160.659, ANDRE TAVARES - OAB:109367/RJ, LIVIA SAAD - 

OAB:162092

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a 

requerida RSA – ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A ao 

pagamento do seguro, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), 

acrescidos de correção monetária corrigida pelo índice INPC e juros legais 

de 1% ao mês, ambos a partir da citação inicial.Considerando a 

sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez) por cento sobre o 

valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Transitada 

e m  j u l g a d o  e  n a d a  s e n d o  r e q u e r i d o , 

arquive-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 719030 Nr: 14747-63.2011.811.0041

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO MARTINS NICOLAU, OLGA APARECIDA 

SAMPAIO NICOLAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO NICODEMOS GASPAROTTO, ELIZETE 

HERMÍNIA GASPAROTO, LUIZ MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISANDIR OLIVEIRA DE 

RESENDE - OAB:3653, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1.938-A, 

RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:7222B

 a) JULGO IMPROCEDENTE, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, a pretensão inicial com relação ao réu LUIZ MASCHIO e 

CONDENO os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na 

forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.b) JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, os pedidos iniciais 

para: a) REINTEGRAR os autores na área de terra equivalente 153,7933 ( 

cento e cinquenta e três hectares e setenta e nove ares e trinta e três 

centiares), do imóvel objeto da demanda, nos exatos termos apresentados 

pela perícia ( fls. 820/905) e b) CONDENAR os réus PAULO NICODEMOS 

GASPAROTTO e ELIZETE HERMÍNIA GASPAROTTO ao pagamento de 

perdas e danos pelo uso da referida área, a ser apurado em liquidação de 

sentença por arbitramento, sem prejuízo do ressarcimento das 

benfeitorias necessárias realizadas, também a ser verificada em 

liquidação de sentença. Face à sucumbência recíproca, condeno os 

litigantes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro no importe de 10% ( dez por cento) sobre o valor 

da condenação, a ser apurado em liquidação, nos termos do art. 85, §§2º 

e 3º do CPC, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor 

dos horários sucumbenciais respectivos (arts. 85, § 14 do CPC).Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 902828 Nr: 31931-27.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBRÁS RODOVIÁRIO BRASILEIRO DE TRANSP 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A, ELIANA KNABBEN 

MELO, IARA KNABBEN MELO, TAIS KNABEN MELO, ISIS KNABBEN MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASSARELLI DA 

SILVA - OAB:7602/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:109367/RJ, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/MT

 Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado às fls. 

382/verso, em face do acordo formulado nos autos de execução em 
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apenso.

A parte ré concordou com o pedido de desistência (fls. 385).

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Sem custas diante do acordado nos autos em apenso.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios dos seus respectivos 

patronos.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas às formalidades legais.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 10921 Nr: 12036-08.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA KNABBEN MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBRÁS RODOVIÁRIO BRASILEIRO DE 

TRANSP LTDA, BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL LEONARDO LOBO DOS 

SANTOS - OAB:17.370/MS, ELISANGELA CARVALHO DA SILVA - 

OAB:6563-A/MT, FELIPE COSTA GASPARINI - OAB:11.809/MS, 

FERNANDO FRIOLLI PINTO - OAB:12233 OAB/MS, GLAUCO DE GOES 

GUITTI - OAB: 10.320-B/MT, GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - 

OAB:7602/MS, MARCIO XAVIER FERREIRA MUSA - OAB:93154/RJ, 

RAPHAEL DE MORAES MIRANDA - OAB:95.822/RJ

 As partes entabularam acordo às fls. 1.082/1.089, requerendo a 

homologação e a suspensão do feito até o integral cumprimento.

Diante disso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ante o requerimento das partes, mantenham-se os autos suspensos até 

que seja comunicado o adimplemento total do acordo, nos termos do art. 

313, II, do Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários conforme acordado entre as partes.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 13448 Nr: 10946-62.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILGO COMÉRCIO E SISTEMAS EM 

INFORMATICA LTDA, JOSE MARIA DA SILVEIRA GOMES, MARIA 

AUXILIADORA FEIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLAN ADIB FARES - 

OAB:9265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, José Alcides Porto Rossi - 

OAB:27.548, Maria Lúcia Bressane Cruz - OAB:67.768

 Intime-se a parte exequente para que apresente o demonstrativo 

atualizado do débito e bens passiveis de penhora, no prazo de 15 

(quinze)dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 884538 Nr: 19545-62.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARCISA DUARTE DA SILVA, ODETE JOSÉ DA SILVA, 

SILVESTRE XAVIER DE OLIVEIRA, GREI ANDRADE DE OLIVEIRA, REGINA 

LUCIA CONSTANTINO LEQUE DE OLIVEIRA, ADEVANIL JOSÉ MAMORÉ DE 

SANTANA, DAISE FERREIRA BUQUIGARE XAVIER, JACINTO SOARES DE 

AMORIM, JURACY RODRIGUES DE CARVALHO, NADIA APARECIDA DE 

ALMEIDA MOREIRA, UBIRATAN DA MATTA XAVIER, EDSON MARQUES DE 

CARVALHO, JUREMA LUCIA XAVIER DE MOURA, MARIA DE LOURDES 

CURVO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A, ITAU SEGUROS S/A, FEDERAL DE SEGUROS S/A EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PAPALEO BERWANGER 

- OAB:66.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT, JOSEMAR LAURIANO PEREIRA - OAB:132.101 OAB/RJ, 

JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - OAB:21.098 OAB/PE, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Diante do efeito suspensivo deferido nos agravos de instrumento 

interpostos pelas rés (fls. 2.722/2.730), aguarde-se o julgamento do mérito 

dos recursos.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1076669 Nr: 58372-11.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPLS, GLAUCIA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO MACHADO COSTA 

JÚNIOR - OAB:5682/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, PRISCILLA BASTOS TOMAZ - OAB:8659, WILSON 

ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar alegações 

finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 869647 Nr: 9284-38.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORRÊA - OAB:14.271, RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - 

OAB:14049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 230230 Nr: 37212-76.2005.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS NETO, CARLOS 

ALBERTO CAPISTRANO DE PINHO, JOSÉ FRANCISCO CAPISTRANO DE 

PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPEDES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738/MT

 Manifestem-se as partes acerca dos depoimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1137068 Nr: 26092-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PINHEIRO COELHO FILHO, MARIA CECILIA 

HENRIQUE PINHEIRO, NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO NOCCHI - OAB:14.913-B, 

WILLIAN VEIGA - OAB:20.725-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AMBROSIO 

CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12007

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 330202 Nr: 2022-47.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DURVALINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANILSON ASSUNÇÃO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3.237-B

 Defiro parcialmente o pedido de fls. 204/206.

Quanto ao item “a” procedo à penhora eletrônica mediante convênio 

BACEN JUD em relação ao executado.

Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se o art. 854, §3º, do CPC.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo, 

indicando bens passíveis de penhora.

Quanto ao pedido de exibição da declaração de imposto de renda, segue o 

extrato do INFOJUD, devendo a Sra. Gestora Judiciária colocar em pasta 

apartada, consoante previsão das normas de sigilo da CNGC.

Indefiro o pedido de expedição de ofícios ao INSS e às Instituições 

Bancárias, visto que constam tais dados na declaração de imposto de 

renda.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 332750 Nr: 3533-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. BERTONCELLO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME ANTONIO TOMAZELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:39681/PR, ALFREDO ANTONIO CANEVER - 

OAB:5097/PR, WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO - 

OAB:7061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIONE IZETE DE SOUZA 

GOMES - OAB:7118/MT

 Intime-se derradeiramente a parte exequente para que apresente o 

demonstrativo atualizado do débito e bens passíveis de penhora, no prazo 

de 15 (quinze)dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 843213 Nr: 47149-32.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1128002 Nr: 22145-85.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A - ITAUCARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3.575-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Tendo em vista que o requerido não apresentou as datas de inclusão e 

exclusão do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, expeça-se 

ofício ao SERASA, SPC, SCPC e Boa Vista Serviços para que informe as 

datas de inclusão e exclusão dos dados do autor inseridos pelo requerido.

Expeça-se alvará dos valores remanescentes, depositados às fls. 

255/258, conforme dados de fls. 250.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 949931 Nr: 60321-07.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO SANTOS SILVA, SILVANA BORGES DOS 

SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO SANTIAGO AFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A, KALYNCA SILVA INES DE ALMEIDA - 

OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONEL PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13813

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 864737 Nr: 5414-82.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARÍTIMA SEGUROS S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA TORNADO LTDA - ME, 

JORGE AMÉLIO MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/O

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão 

inicial.Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC/2015.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s  o b s e r v a d a s  a s  f o r m a l i d a d e s 

legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 874344 Nr: 12904-58.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELYSSA DE CARVALHO ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

OAB:12.120/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar as alegações 

finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 898044 Nr: 28344-94.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELINA GONÇALVES DE QUEIROZ, JUCELMA 

GONÇALVES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO TURISMO, TISSALEIA LTDA - 

ME, CIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MARTINS SORNA - 

OAB:19693/O, MARCOS CÉSAR JOSETTI FLORES - OAB:8933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118948, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 964265 Nr: 6665-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MALUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERVIDES FIDÊNCIO KLAUK, ELVIS ANTONIO 

KLAUK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:16240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS ANTÔNIO KLAUK 

JUNIOR - OAB:MT 15.462

 Por decisão declinatória de competência de fl. 104/verso, foi determinada 

a redistribuição direta perante a 4ª Vara Cível.

No entanto, por força da Resolução nº. 12/2015/TP, quando se tratar de 

matéria de arbitragem, a distribuição deverá ser feita de forma alternada e 

igualitária entre a 4ª e 5ª Varas Cíveis.

Assim, encaminhem-se os autos à Central de Distribuição para que realize 

a redistribuição de forma alternada entre as varas competentes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1266531 Nr: 26525-20.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANCISCATO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BAMBIRRA LTDA, LUIZ 

RENATO BARROS BAMBIRRA, ALEXANDRE KABBAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: felipe cardoso de souza - 

OAB:, MIGUEL ANGELO KABBAD - OAB:5717/MT

 Intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 879970 Nr: 16741-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANE SILVA DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER CARVALHO - 

OAB:11595/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400/MG

 Expeça-se alvará em favor da parte autora conforme solicitado em fls. 

274/275.

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Sem custas remanescentes e honorários.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 876318 Nr: 14298-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE SOPHIA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte executada pra se manifestar acerca dos documentos 

apresentados ás fls. 141/147 e fls. 152/153, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035511-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA BATISTA GUIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REQUERIDO)

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035511-09.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

SELMA CRISTINA BATISTA GUIDES REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA, 

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c PEDIDO POR 

DANOS MORAIS ajuizada por SELMA CRISTINA BATISTA GUEDES, em 

desfavor de LOJAS RIACHUELO S/A. e MIDWAY FINANCEIRA S.A. Aponta 

a parte reclamante que está sofrendo, indevidamente, cobrança em seu 

cartão de crédito decorrente de um parcelamento, o qual alega não ter 

feito e não ser devido. Requer seja determinada, liminarmente, a 

suspensão dos débitos na fatura do cartão de crédito da parte autora. 

Com a inicial vieram os documentos. Decido. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar não merece prosperar, frente à ausência dos requisitos da medida 

pretendida. Nesse momento de cognição não exauriente não ficou 

demonstrada de forma satisfatória a probabilidade do direito em favor da 

parte autora, isso porque os fatos se mostram dúbios, sendo prudente 

aguardar o contraditório. Friso que a parte autora cita vários débitos que 

entende ser indevido na petição inicial, contudo, não especifica de forma 

clara qual o débito que pretende a suspensão em sede liminar. Assim, 

ausente os requisitos, o indeferimento do pedido liminar se impõe. Ante o 

exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência designada para o dia 23 de janeiro de 2019, 

às 8h – Sala 8, com vistas à conciliação a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação consumerista entre as 

partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Por fim, indefiro o pedido de 

tramitação em regime de prioridade por não se tratar das patologias 

indicadas na Lei n. 7.713/1988, art. 6.º, inc. XIV. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036320-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIEL SIQUEIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

DANIELA NASCIMENTO DA QUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MG146954 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036320-96.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

RONIEL SIQUEIRA DE ARRUDA, DANIELA NASCIMENTO DA QUIA 

REQUERIDO: AGUAS CUIABA S.A Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER c.c DANOS MORAIS c.c DANOS MATERIAIS c.c PEDIDO LIMINAR 

proposta por RONIEL SIQUEIRA DE ARRUDA e DANIELA NASCIMENTO DA 

QUIA em face de ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO. Aponta a parte reclamante 

que é titular da unidade consumidora sob o nº. 470888, sendo 

surpreendida com suspeita de fraude. Em seguida a fatura com 

vencimento em 23/10/2018 veio cobrando valor de 974,89, sendo 

R$703,75 pela fiscalização na ligação mais R$151,13 pelo hidrômetro 

danificado. Ocorre que tais valores são indevidos, visto que nunca houve 

fraude no hidrômetro e a média de consumo sempre foi entre 10m³ a 12m³. 

Assim, pretende a parte reclamante a concessão de liminar a fim de 

determinar que a reclamada se abstenha de interromper o fornecimento de 

água na unidade consumidora indicada na inicial. Com a inicial vieram os 

documentos. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico 

a probabilidade do direito deduzido, notadamente pelo valor exorbitante 

cobrado na fatura discutida e a diferença de consumo apresentada no 

histórico lançado em anexo à inicial, que dão suporte às suas alegações. 

O perigo de dano exsurge da possibilidade de a parte reclamante ficar 

sem o serviço essencial. Por fim, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 

296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, 

com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido 

de tutela de urgência, determinando que a reclamada SE ABSTENHA de 

suspender o fornecimento de água na unidade consumidora indicada na 

inicial – nº. 470888-1, até ulterior deliberação deste Juízo. Esta decisão 

não tem efeitos para o caso de existência de outras faturas vencidas e 

pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses em que é permitida 

a suspensão do fornecimento de energia. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 

23/01/2019, às 09h36, com vistas à conciliação a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Cite-se a parte 

requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, fazendo constar que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Antevendo a relação consumerista entre as partes, 

DEFIRO a inversão do ônus da prova. Defiro à parte autora os benefícios 

da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 22 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1034671-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SANQUETA BARBOSA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT0011333A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE JARDIM DE PAULA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034671-96.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDO SANQUETA BARBOSA RÉU: DANIELLE JARDIM DE PAULA 

Cuida-se de Ação de Imissão de Posse c.c Pedido Liminar ajuizada por 

FERNANDO SANQUETA BARBOSA, em desfavor do DANIELLE JARDIM DE 

PAULA. Para tanto, aduz a parte requerente que adquiriu da Caixa 

Econômica Federal o imóvel descrito na inicial, mediante escritura pública 

de compra e venda. Ocorre que, o mesmo encontra-se ocupado pela 

requerida de forma irregular, sendo que apesar de diversas tentativas de 

desocupação, não obteve êxito. Assim, não restou outra alternativa ao 

autor senão o ajuizamento da presente. Com a inicial vieram os 

documentos. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, o pedido liminar 

consistente na imissão de posse merece prosperar frente à presença dos 

requisitos da medida pretendida. Tenho que ficou demonstrada de forma 

satisfatória a probabilidade do direito invocado, máxime se levar em conta 

que juntou prova documental de que adquiriu o imóvel objeto do presente 

litígio por meio de escritura pública de compra e venda (ID n. 15885491), 

portanto, verificando-se dos autos a prova inequívoca e verossimilhança 

das alegações do autor. No que diz respeito ao perigo de dano, 

vislumbra-se que tem a possibilidade de o bem sofrer deteriorações, bem 

como não poder gozar e usufruir de um imóvel que pagou, além de estar 

tendo que arcar com despesas de alugueres, consoante contrato juntado 

no ID n. 15885138. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 

296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Por fim, entendo 

desnecessária a prestação de caução. Ante o exposto, DEFIRO o pedido 

de tutela de urgência para AUTORIZAR a imissão da parte Requerente na 

posse do bem descrito na inicial (lcASA 33, Rua Vinte e Dois – QC02, do 

loteamento residencial “SANTA TEREZINHA II”, Distrito Coxipó da Ponte, em 

Cuiabá-MT). Antes, porém, concedo o prazo de 15 (quinze) dias à parte ré 

ou terceiro que estiver no imóvel para a desocupação voluntária. 

Transcorrido o prazo sem a desocupação, expeça-se mandado de 

desocupação e imissão de posse, devendo para tanto, o Oficial de Justiça 

agir com a devida cautela, ficando autorizada ordem de arrombamento e 

uso de reforço policial, em sendo necessário. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência designada para o dia 23 de janeiro de 2019, às 10h56 – Sala 7, 

com vistas à conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 22 de 

outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024046-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NACIONAL ESTACIONAMENTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - MT0010121A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024046-37.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

NACIONAL ESTACIONAMENTOS LTDA - ME RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Cuida-se de Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Nacional 

Estacionamentos LTDA.-ME contra Unimed Cuiabá Cooperativa de 

Trabalho Médico. A parte autora afirma exercer a atividade de 

estacionamento e guarda de automóveis em imóvel da parte ré, mediante 

contrato de locação firmado entre as partes. Sustenta que desenvolve 

seu trabalho desde 01/09/2013, com prazo determinado de locação de 48 

(quarenta e oito meses) meses, sendo assegurado à locatária o direito de 

preferência na celebração de novo contrato de locação e/ou de sua 

prorrogação. Alega que em 07/05/2017 recebeu uma notificação enviada 

pela parte ré informando que dentro de 90 (noventa) dias o contrato de 

locação seria rescindido, sem qualquer justificativa. Em contato com os 

colaboradores da Requerida, tomou conhecimento de que a Ré já teria 

assinado contrato com outra empresa para locar e explorar a área. 

Discorre sobre todos os investimentos que efetuou no local, bem como 

sobre os valores que deixou de auferir, pela interrupção da atividade 

comercial. Desta feita, requer a concessão liminar de tutela de urgência 

para que seja mantida na posse do imóvel para o regular exercício de 

duas atividades, até o final do processo. No mérito, pugna pela 

procedência da demanda, para que a requerida apresente a proposta 

recebida de terceiro e tenha seu direito de preferencia assegurado para a 

renovação da locação. Subsidiariamente, postula pela condenação da ré 

ao pagamento de indenização pelos investimentos despendidos no imóvel, 

pagamento de multa contratual e lucros cessantes. Junto a inicial vieram 

os documentos ( ID 9286591) A liminar foi deferida para determinar que a 

ré se abstenha de locar o imóvel a terceira pessoa ( ID 9318889). A ré 

ofertou contestação ( ID 10329058), alegando que rescindiu o contrato 

nos termos pactuados, enviando a notificação antes dos 90 ( noventa) 

dias. Defende que o autor não tem direito de preferencia, à medida que o 

bem foi retomado para uso próprio, em razão de mudanças na política 

interna da empresa. Discorre sobre os prejuízos financeiros acumulados. 

Pugna pela improcedência da ação. Impugnação à contestação ( ID 

10728928) Instadas a se manifestarem, as partes pugnaram pela 

produção de prova oral ( ID 10857252 e 10970788). A requerida informou 

no ID 1255131, que rescindiu o contrato com a empresa JMM 

Estacionamentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, ressalto que a matéria de fato controvertida nos autos é 

aferível mediante prova documental, afigurando-se, via de consequência, 

desnecessária a produção de provas em audiência, como o depoimento 

pessoal ou oitiva de testemunhas. Estas provas, tratando-se de arguição 

de inadimplemento contratual, nada contribuirão para o deslinde do feito. 

Há que se destacar que o juiz é o destinatário das provas cabendo a ele 

determinar, de ofício ou a requerimento das partes, as diligências 

necessárias ao julgamento do mérito, podendo, consequência, indeferir ou 

dispensar aquelas que se mostrem inúteis ou meramente protelatórias. 

Nesse contexto, considerando que o deslinde da controvérsia não carece 

de dilação probatória, conheço diretamente do pedido julgando 
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antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo 

Civil. Objetiva a parte autora assegurar o seu direito de preferência na 

área que locava junto a réu, na qual exercia atividade de estacionamento e 

guarda de automóveis. Subsidiariamente, visa a indenização por perdas e 

danos. Por sua vez, a parte ré alega que a rescisão do contrato de 

locação foi precedida de notificação, não havendo qualquer irregularidade 

na desocupação do bem pela parte autora. Além disso, argumenta que 

retomou o bem para si, inexistindo direito de preferência a ser exercido. 

Consoante se depreende dos autos, a autora realizou um contrato de 

locação de imóvel junto a ré ( ID 9286627), cujo objetivo era o exercício da 

atividade de estacionamento e guarda de veículos, do Pronto atendimento 

da UNIMED, em Cuiabá ( cláusula primeira). Foi estipulado o prazo de 48 ( 

quarenta e oito) meses, iniciando-se em 01/09/2013 e findando-se, 

portanto, em setembro de 2017. Não obstante o prazo de vigência, a 

cláusula DÉCIMA QUARTA, alínea “c” previa que o contrato poderia ser 

rescindindo por qualquer dos contratantes, desde que a outra parte fosse 

previamente notificada, no prazo de 90 (noventa dias): CLAUSULA 

DÉCIMA QUINTA O presente contrato poderá ser rescindindo de pleno 

direito se: c) por denuncia por qualquer das Partes, mediante comunicação 

à outra Parta, por escrito, com antecedência mínima de 90 dias, sem a 

incidência de multa contratual. No caso, infere-se que a UNIMED enviou 

uma notificação de rescisão contratual em 05/05/2017 ( ID 9286631), isto 

é, há poucos meses do termo final da vigência, informando que o contrato 

seria rescindido em 90 ( noventa) dias, em estrita obediência aos termos 

pactuados. O autor confessa na exordial que recebeu a retromencionada 

notificação, tanto é que exerceu seu direito de contraditório e ampla a 

defesa, ao ofertar a contra notificação ( ID 9286635). Logo, constata-se 

que a rescisão do contrato por parte da ré se deu em consonância com as 

cláusulas contratuais, já que respeitou o requisito temporal. Ademais, 

convêm ressaltar que se tratava de uma faculdade das partes, 

independentemente do advento do termo final da vigência, mas desde que 

respeitadas as formalidades, o que ocorreu no caso concreto. Assim, 

inexiste qualquer ilegalidade na rescisão contratual, eis que a UNIMED 

exerceu um direito previsto em contrato. Quanto ao direito de preferência, 

o que prevê a Lei do Inquilinato em seu art. 27 é que no caso de venda, o 

locatário tem preferência para adquirir o imóvel em igualdade de condições 

com terceiros: Art. 27. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou 

promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário tem 

preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com 

terceiros, devendo o locador dar - lhe conhecimento do negócio mediante 

notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. A 

despeito da presente demanda não versar sobre alienação de venda, a 

CLÁUSULA SEGUNDA, Parágrafo Único do contrato debatido nos autos, 

impõe que ao locatário, no caso o autor, fica assegurado o direito de 

preferência na celebração do novo contrato de locação e/ou de sua 

prorrogação: CLÁUSULA SEGUNDA. Parágrafo Único. Fica assegurado à 

LOCATÁRIA o direito de preferência na celebração do novo contrato de 

locação e/ou de sua prorrogação, em condições exequíveis pertinentes 

(...) Ocorre que, na espécie, não houve a violação do direito de 

preferência da parte autora. Isso porque, conforme documentos 

apresentados na contestação, o imóvel foi retomado pela UNIMED para 

uso próprio, impingindo um formato diverso de atuação junto a terceirizado 

especializado no ramo de estacionamento. Por analogia, o art. 52, inciso II 

da Lei 8.245/91 é bastante claro ao prever que o locador não é obrigado a 

renovar o contrato se o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio. Art. 52. 

O locador não estará obrigado a renovar o contrato se: II - o imóvel vier a 

ser utilizado por ele próprio ou para transferência de fundo de comércio 

existente há mais de um ano, sendo detentor da maioria do capital o 

locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente. A jurisprudência 

também é assente ao posicionar-se neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

LOCAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS 

E MATERIAIS. DIREITO DE PREFERÊNCIA. O DIREITO DE PREFERÊNCIA DO 

LOCATÁRIO ABRANGE SOMENTE A HIPÓTESE DE EVENTUAL 

ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PELO LOCADOR HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA 

NOS AUTOS, ONDE HOUVE O PEDIDO DE RETOMADA DO IMÓVEL PELO 

LOCADOR PARA USO PRÓPRIO E NÃO FOI ALIENADO O BEM LOCADO. 

NOTIFICAÇÃO DA LOCATÁRIA EFETUADA PELA LOCADORA PARA A 

DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INDEFERIMENTO. NEGARAM 

PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.. (Apelação Cível Nº 70070037239, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio 

Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 30/11/2016) Infere-se que, ao 

revés do que defende a parte autora, o novo contrato firmado entre a 

UNIMED e o “ terceiro” JMM ESTACIONAMENTOS LTDA ME é bastante 

distinto do contrato de locação firmado com a requerente. Na verdade, 

aquele trata-se somente de um contrato de administração de espaço, cuja 

cláusula 3ª prevê que a UNIMED é quem irá efetuar a contraprestação, 

diferentemente do que prevê o contrato firmado com a autora, que é 

propriamente de locação. Esse instrumento contratual apenas confirma 

que o responsável pelo estacionamento e quem irá receber a verba 

decorrente do uso, é a própria UNIMED. O fato de estar sob a 

administração de um terceiro, não desnatura o uso próprio. Aliás, a par 

dessas considerações, no decorrer da demanda, a própria ré realizou um 

distrato com a JMM Estacionamento e informou que irá executar a 

administração com funcionários vinculados e registrados em seu nome, 

conforme distrato juntado ( ID 12555131), ratificando os termos até então 

apresentados. Dessarte, é de concluir que inexiste direito de preferência à 

parte autora para a renovação de locação do imóvel, tampouco a sua 

violação, porquanto a rescisão do contrato ocorreu dentro da estrita 

legalidade e a retomada do bem para uso próprio restou efetivamente 

comprovada. Outrossim, exercendo o locador o direito de não renovar o 

contrato alegado o uso próprio do imóvel, milita a seu favor presunção de 

sinceridade, que o exonera da prova da necessidade de reaver o imóvel. 

A propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE 

LOCAÇÃO COMERCIAL. RETOMADA DO IMÓVEL PARA USO PRÓPRIO. 

POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS 

CESSANTES. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A ação 

renovatória possibilita ao locatário a obtenção de uma prorrogação do seu 

contrato locatício via judicial mediante condições e atendimento de 

requisitos processuais consoante dispõe o artigo 14 da Lei de Locação. 

Para que essa pretensão seja alcançada, a lei confere ao locatário de 

imóvel comercial a possibilidade de renovação do pacto locatício desde 

que preenchidos os requisitos legais.2 - Contudo, mesmo que estejam 

preenchidos todos os requisitos previstos da ação renovatória, é sabido 

que a renovação da locação não é absoluta, visto que, nos termos do 

artigo 52, inciso II da Lei Federal 8.245/91, o locador não é obrigado a 

renovar o contrato se o imóvel vier a ser utilizado para uso próprio.3 - 

Exercendo o locador o direito de não renovar o contrato alegado o uso 

próprio do imóvel, milita a seu favor presunção de sinceridade, que o 

exonera da prova da necessidade de reaver o imóvel.4 - No caso dos 

autos, em contestação os locadores, réus, ora apelados, alegaram que 

pretendem a retomada do imóvel, tendo em vista que eles próprios irão 

utilizá-lo para instalar a empresa de sua propriedade, que se encontra em 

um imóvel locado.5 - Da prova produzida nos autos, verifica-se a 

sinceridade do pedido de retomada do imóvel, tanto que os réus, ora 

apelados, apresentaram documentos que comprovam a existência da 

pessoa jurídica que pretende instalar no imóvel em questão.6 - Também 

não procede o pedido de indenização por perdas e danos e lucros 

cessantes, visto que, quando o locador resiste à pretensão renovatória 

alegando o uso próprio do imóvel, está exercendo um direito legítimo, 

assegurado em lei. Assim não há falar ato ilícito que gera o dever de 

indenizar. A indenização prevista no § 3º, art. 52 da Lei 8.245/91 somente 

será devida pelo locador quando este, decorridos três meses da 

desocupação do imóvel, não der a destinação alegada quando da recusa 

da renovação do contrato de locação.7 - Recurso conhecido e 

desprovido. (Acórdão n.1024719, 20140111708886APC, Relator: MARIA 

IVATÔNIA 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no 

DJE: 29/06/2017. Pág.: 254/258) Como corolário lógico, falece de razão à 

autora quanto o pedido de pagamento de multa compensatória, lucros 

cessantes e perdas e danos, na medida em que não houve o 

inadimplemento contratual. Quando o locador resiste à pretensão 

renovatória alegando o uso próprio do imóvel, está exercendo um direito 

legítimo. Assim não há falar ato ilícito que gera o dever de indenizar. A 

indenização prevista no § 3º, art. 52 da Lei 8.245/91 somente será devida 

pelo locador quando este, decorridos três meses da desocupação do 

imóvel, não der a destinação alegada quando da recusa da renovação do 

contrato de locação., o que não se verifica no caso. Por fim, remanesce o 

pleito de pagamento de indenização pelos investimentos que foram 

realizados no imóvel. De fato, a CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA, §1º ( ID 

9286627) é expressa ao conter a previsão de que no caso de rescisão 

por vontade da locadora, esta deveria ressarcir todos os investimentos 

realizados pelo locatário: §1º - Fica acordado entre as partes, que em 

caso de rescisão contratual por parte do LOCADOR e que a mesma seja 

feita conforme previsto na alínea “c” desta Cláusula, a LOCATÁRIA será 
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ressarcida dos investimentos realizados e comprovados por meio de 

documentos ( Nota Fiscal), ressarcimento este que deverá ser 

devidamente corrigido. Extrai-se da exegese do dispositivo que a 

locadora, no caso a UNIMED, procederia com a devolução dos valores 

investidos, desde que devidamente comprovados por meio de 

documentos, particularmente notas fiscais. Na hipótese, a parte autora 

não juntou nenhum documento que comprove os valores que foram gastos 

no local. Cingiu-se a fazer parcas alegações desacompanhadas das 

notas fiscais e de quaisquer outros documentos aptos a corroborar com 

suas afirmações. Gize-se que o momento oportuno para apresentação de 

notas fiscais ou documento semelhante, a fim de testificar suas 

exposições, é por ocasião da exordial, o que não aconteceu in casu. 

Posto isto, ausentes as provas do que efetivamente foi despendido, ônus 

que incumbia ao autor, a teor do art. 373, inciso I do CPC, descabida a 

pretensão de ressarcimento e imperiosa a improcedência total da 

demanda. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral. REVOGO a liminar concedida 

( ID 9318889). Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC/2015. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 31 de 

outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016959-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1016959-30.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à decisão de ID 15835891, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes autora para para ciência e manifestação acerca da proposta 

de honorários (ID 16159364), no prazo de 03 (três) dias. Cuiabá, 31 de 

outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009564-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA SANTOS LEITE (REQUERENTE)

EDUNIO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MONTEIRO FEGURI OAB - MT0008328A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO VOZ DA VERDADE (REQUERIDO)

RONALDO CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009564-50.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro o pedido de 

parcelamento das custas processuais em seis vezes(ID 13863334). 

Condiciono o citação da ré à comprovação do recolhimento da primeira 

parcela das custas judiciais necessárias, o que deverá ser feito no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290, CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 

05/02/2019 às 09:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009564-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA SANTOS LEITE (REQUERENTE)

EDUNIO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MONTEIRO FEGURI OAB - MT0008328A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO VOZ DA VERDADE (REQUERIDO)

RONALDO CAMARGO (REQUERIDO)

 

Confirmação anotação parcelamento

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019862-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENITA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DILMAR ESTIVALETT CARVALHO OAB - MS7573-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM CARVALHO MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1019862-04.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID 16232887, no prazo de 5 (cinco) dias. Cuiabá, 31 

de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019353-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ISIDORO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS MARINHEIRO DA SILVA OAB - MS7087 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA BULHÕES (REQUERIDO)

ANTONIO SABINO DE BULHOES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1019353-73.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID 14566321, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de devolução da missiva. Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Lygia Marinho 

Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019860-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO 

DA SAUDE EM MACEIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON HENRIQUE RODRIGUES DE FRANCA MOURA OAB - AL7730 

(ADVOGADO(A))
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LUANA ACIOLI DE CASTRO LOPES OAB - AL9826 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI DA SILVA NUNES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1019860-34.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID 16107236, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de devolução da missiva. Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Lygia Marinho 

Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028599-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO VELHO SHOPPING S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB - RO635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISONETE BURNIER (DEPRECADO)

JUSSINEY ROGERIO DE ARRUDA (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1028599-30.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID 15592709, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de devolução da missiva. Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Lygia Marinho 

Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036013-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UEDERSON TAISON POLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036013-45.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/01/2019 às 09:36 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022868-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXPET - INDUSTRIA PLASTICA E ENERGIA LTDA. (EXEQUENTE)

PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA OAB - MT0017277A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEWPET EMBALAGENS LTDA - ME (EXECUTADO)

IRANIDES MOREIRA DE MELO (EXECUTADO)

MAURICIO FERNANDES (EXECUTADO)

RODRIGO JOSE DE SOUSA (EXECUTADO)

LUCELY LUIZA DE BASTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1022868-53.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre as correspondências devolvidas, 

juntadas aos autos nos IDs 15990419, 15990547, 16109808 e 16271812 

no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Lygia 

Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036080-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE PAULA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036080-10.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/01/2019 às 09:52 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037152-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO PINOTE CARVALHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037152-66.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 
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POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, 

juntada aos autos no ID 16273918, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

31 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029034-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO(A))

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BARBOSA LIMA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1029034-67.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, 

juntada aos autos no ID 16273544, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

31 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032478-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINA LEMES DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1032478-11.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 04/02/2019 às 11:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035978-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANN LEITE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035978-22.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, 

juntada aos autos no ID 16273896, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

31 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034168-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1034168-75.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 05/02/2019 às 11:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. CONDICIONO O 

CUMPRIMENTO DESTA DECISÃO A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS QUE DEVERÁ OCORRER EM 15 DIAS, SOB 

PENA DO INDEFERIMENTO DA INICIAL. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 25 de 

outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1033423-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZF COMUNICACAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO PAULINO GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033423-95.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 04/02/2019 às 08:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 
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representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020713-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIR SILVA REIS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1020713-43.2018.8.11.0041 DESPACHO Diante dos 

esclarecimentos, recebo a emenda à inicial. Designo audiência de 

conciliação para o dia 24/01/2019 às 11:28 horas, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025078-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DE OLIVEIRA SOUZA MEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1025078-77.2017.8.11.0041 DESPACHO Analisando 

detidamente os autos, verifico que a autora nomeou sua exordial como 

"AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS ESTÉTICOS, MORAIS E 

MATERIAIS POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO, COM PEDIDO DE LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA" , no 

entanto, não há descrição deste pedido para ser analisado. Designo 

audiência de conciliação para o dia 05/02/2019 às 08:30 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1033957-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR(A))

INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(AUTOR(A))

YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS (RÉU)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033957-39.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 05/02/2019 às 12:30 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, momento em que os 

réus deverão ser manifestar sobre a desocupação voluntária do imóvel, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034439-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARCIA DA LUZ RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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Jacqueline Curvo Rondon OAB - MT0011017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN DA SILVA SANT ANNA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1034439-84.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 05/02/2019 às 09:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034696-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. A. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO(A))

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1034696-12.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Tendo em vista que a parte é menor, ciência ao Ministério Público. Designo 

audiência de conciliação para o dia 05/02/2019 às 10:30 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023951-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GUSTAVO SIMIONATTO DOENHA ANTONIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CAROLINA BUZETTI OAB - MT13590/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023951-07.2017.8.11.0041 Vistos e etc. A 

audiência de conciliação designada não se realizou, devida a ausência da 

parte ré, que não foi citada conforme correspondência devolvida (ID 

12636558). Assim, DEFIRO o pedido de ID 12727455. Cite-se conforme 

requerido. Redesigno audiência de conciliação e mediação para o dia 

29/01/2019 às 11:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, situado na rua Desembargador Milton 

Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Cite-se e 

intime-se todos nos termos da decisão de ID 9321270. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Cuiabá, 26 de outubro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1034073-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARCIA TORRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT0016538A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES TORRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1034073-45.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

apresentando fotocópia da CTPS no intuito de comprovar sua 

hipossuficiência. Entretanto, referido documentos não serve para 

comprovar tal alegação, visto que desprovida de qualquer registro. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002537-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAMOS DE MORAIS (AUTOR(A))

VALDICE MARIA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002537-16.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Como 

infere nos documentos pessoais dos autores (ID: 11636942/11636958) os 

mesmos não são alfabetizados e, nas procurações (ID: 

11636942/11636958), assinaram como se alfabetizados fossem. No 

entanto, a procuração outorgada por pessoa analfabeta deve ser feita 
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através de documento público e/ou com assinatura a rogo e mais 02 

(duas) testemunhas, nos termos dos arts. 654 do Código Civil c/c 38 do 

CPC e orientação do CNJ. Posto isto, intimem-se os autores para que em 

15 (quinze) dias regularizem sua representação processual. Cuiabá, 31 de 

outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036161-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO GUIMARAES FAUSTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DA SILVA OAB - MT0019613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA TEIXEIRA GIROTO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036161-56.2018.8.11.0041 DESPACHO Emende-se a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo: a) promover a devida 

organização dos documentos digitais ou digitalizados destes autos, nos 

termos do artigo 32, § 3º, da Resolução TJ-MT/TP N. 03, de 12/04/2018. b) 

manifestar-se quanto ao endereçamento direcionado aos juizados 

especiais cíveis. c) apresentar o endereço eletrônico de ambas as partes, 

ou justificar sua impossibilidade, bem como o RG e CPF da ré. d) 

comprovar a necessidade de se beneficiar da justiça gratuita, 

apresentando documentação comprobatória de que dela faz jus, 

mormente, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de imposto de 

renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 

602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036932-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DOS SANTOS SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036932-34.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do artigo 32, § 3º, da Resolução TJ-MT/TP N. 03, de 12/04/2018, 

determino a intimação da parte autora para, no prazo legal, promover a 

devida organização dos documentos digitais ou digitalizados destes autos, 

em especial no que diz respeito à petição inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Em igual prazo, faz-se necessário o autor apresentar o e-mail das 

partes, nos termos do art. 319, inciso II, do CPC. Devendo ainda, no prazo 

acima estabelecido, adequar sua inicial à nova sistemática processual em 

vigor e esclarecer os fatos, devendo relatar como ocorreu o acidente, 

qual o tipo e o local da fratura, sob pena de indeferimento (artigos 319, 

320, 321, parágrafo único, NCPC). Após, concluso para deliberações. 

Cuiabá, 31 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036897-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO FERREIRA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036897-74.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do artigo 32, § 3º, da Resolução TJ-MT/TP N. 03, de 12/04/2018, 

determino a intimação da parte autora para, no prazo legal, promover a 

devida organização dos documentos digitais ou digitalizados destes autos, 

em especial no que diz respeito à petição inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Em igual prazo, faz-se necessário o autor apresentar seu e-mail, nos 

termos do art. 319, inciso II, do CPC. Devendo ainda, no prazo acima 

estabelecido, adequar sua inicial à nova sistemática processual em vigor e 

esclarecer os fatos, devendo relatar como ocorreu o acidente, qual o tipo 

e o local da fratura, sob pena de indeferimento (artigos 319, 320, 321, 

parágrafo único, NCPC). Após, concluso para deliberações. Cuiabá, 31 de 

outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007264-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE SOUZA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007264-18.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se o 

autor para que, querendo, apresente impugnação a contestação (ID 

14812162) no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: Especificarem que provas pretendem produzir, em 

15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida 

e a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 31 de outubro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036357-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VRT COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT0017514A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUPER S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036357-26.2018.8.11.0041 DESPACHO Intime-se a autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias: a) especifique seus pedidos, nos 

termos do inciso IV do art. 319 do CPC. b) apresente o ato constitutivo da 

empresa digitalizado de forma legível, bem como os documentos de ID 

16080343 e 16079888, além da procuração outorgando poderes ao 

patrono para representá-la em juízo. c) comprove a necessidade de se 

beneficiar da justiça gratuita, devendo apresentar documentação 

probatória, em especial, declaração do imposto de renda, balancete e/ou 

extrato de conta corrente em nome da pessoa jurídica (STJ, 3ª Turma. 

AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030580-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELMA LUZIA FASCINI PORTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANY CRISTINA RODRIGUES BOTELHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1030580-60.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, 

juntada aos autos no ID 16288809, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

31 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011223-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES ROBERTO CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1011223-94.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O autor 

pretende a suspensão do desconto mensal em folha no valor de R$ 

550,26, referente a empréstimo, na modalidade de cartão de crédito. No 

entanto, o holerite apresentado nos autos se refere ao mês de 

janeiro/2018. Diante disso, intime-se o autor para emendar a petição inicial, 

instruindo o feito com holerites dos três últimos meses, no prazo de quinze 

dias. Cuiabá, 31 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 829789 Nr: 35542-22.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDENELLY CESAR MARQUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S/A, UNIVERSAL IMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP

 Processo n° 34542-22.2013.811.0041

Código: 829789

Vistos e etc.

 Em atendimento ao princípio da cooperação, defiro o pedido de busca de 

endereço em nome da ré e de seus sócios.

 Seguem informações obtidas junto à base de dados da RECEITA 

FEDERAL, DETRAN e TRE-MT.

Cite-se a ré Universal Imóveis na pessoa do seu sócio (endereços 

anexos), por oficial de justiça nos endereços encontrados nesta comarca 

e pelos correios naqueles encontrados em comarcas distintas.

Intime-se o autor para ciência.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com URGÊNCIA. Processo incluso na Meta 02/2018 do CNJ.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 793072 Nr: 47160-95.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO ALVES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACROPORTE DISTRIBUIDORA LTDA, 

EUROAMERICA PNEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA - OAB:8649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, SOLANO DE CAMARGO - OAB:149754/SP

 para sanar a omissão na decisão de p. 305/307.Com a correção, passa a 

decisão a ter a seguinte redação:“CONFIRMAR A LIMINAR concedida às p. 

51/52 e 66 e:1)DECLARAR a rescisão do contrato de compra e venda de 

pneus da marca “Speedways” formalizado entre as partes e representado 

pela Nota Fiscal de p. 29, com a DEVOLUÇÃO da mercadoria objeto da 

avença às expensas das rés;2)DECLARAR a inexigibilidade das 

duplicatas n. 3477023 e n. 3477033, referentes às demais parcelas não 

pagas;3)CONDENAR as rés a promoverem a RESTITUIÇÃO da quantia 

paga pela autora no valor de R$ 12.579,03, referente à primeira parcela, 

devidamente atualizada com juros de mora de 1% ao mês e correção 

monetária pelo índice INPC, a partir da citação (405, CC).Oficie-se ao 4º 

Serviço Notarial para que tornem definitiva a baixa dos protestos das 

duplicatas n. 3477023 e n. 3477033.Autorizo o levantamento do valor 

ofertado em caução a p.61, expeça-se alvará em favor do autor Osvaldo 

Alves e Cia LTDA.Como a autora decaiu de parte mínima do pedido, custas 

pela parte ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que 

fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos 

artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e 

decorrido o prazo de quinze dias sem eventual pedido de cumprimento de 

sentença, arquive-se com baixa na distribuição.”No mais, mantenho 

incólume a sentença recorrida.O prazo para interposição de novos 

recursos fluirá a partir da publicação desta, nos termos do art. 1.026 do 

CPC/15.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2018.Ana Paula da Veiga 

Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 798783 Nr: 5182-07.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTA CRISTINA BATISTA E. SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341

 Processo n. 5182-07.2013.811.0041 - Código 798783

Vistos etc.

Intime-se a ré para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifesta-se acerca 

do pedido de desistência da ação de p. 213, nos termos do § 4º do art. 

485 do CPC.

P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 871095 Nr: 10353-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU DAMIANO ROSA, NACIONAL IMÓVEIS 

ADMINISTRAÇÃO, VENDA E COMPRA DE IMPOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA, 

MARCOS ANTONIO PAVAN, CARLA DENISE REGENER PAVAN, RODRIGO 

SOARES DALLA RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO NASCIMENTO - 

OAB:1311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo n° 10353-08.2014.811.0041

Código: 871095

Vistos e etc.

 Em atendimento ao princípio da cooperação, defiro o pedido de busca de 

endereço em nome dos réus e de seus sócios.

 Seguem informações obtidas junto à base de dados da RECEITA 

FEDERAL, DETRAN e TRE-MT.

Citem-se os réus pessoalmente e o réu R.C. na pessoa do seu sócio 

(endereços anexos), por oficial de justiça nos endereços encontrados 

nesta comarca e pelos correios naqueles encontrados em comarcas 

distintas.

Intime-se o autor para ciência.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com URGÊNCIA. Processo incluso na Meta 02/2018 do CNJ.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 931462 Nr: 50119-68.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ EUGÊNIO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, LIDIANNE SANTI DE LIMA - OAB:OAB/MT 15435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A, RAFAEL ANTONIO DA 

SILVA - OAB:244223/SP

 Nos termos da sentença de fls. 132/134, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de expedir intimação à parte ré para que proceda ao 

pagamento dos honorários periciais, conforme a decisão de fls. 86.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 832200 Nr: 37807-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA ANTONIELLE GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Processo nº 37807-94.2013.811.0041 - Código 832200

 Vistos e etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Citavel Distribuidora de 

Veículos LTDA e Ford Motor Company Brasil LTDA em face da sentença 

de p. 199/200 proferida na ação cautelar de antecipação de prova.

As embargantes sustentam que a decisão é contraditória, pois confronta 

com o entendimento jurisprudencial quanto à sucumbência em ações não 

resistidas. Assim, pugnam pela procedência dos embargos de declaração, 

com a reforma a inversão do ônus da sucumbência (p.203/206 e 208/210).

Contrarrazões a p.213/215.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Infere-se das razões recursais que as embargantes pretendem a reforma 

da sentença e não que seja sanada omissão, que, registro, inexiste no 

decisum.

Portanto, esta via é inadequada à pretensão das embargantes, razão pela 

qual rejeito os embargos de declaração.

Intime-se

Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 964265 Nr: 6665-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MALUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERVIDES FIDÊNCIO KLAUK, ELVIS ANTONIO 

KLAUK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:16240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS ANTÔNIO KLAUK 

JUNIOR - OAB:MT 15.462

 Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis c/c 

obrigações acessórias com pedido de tutela antecipada que foi 

redistribuida à esta vara cível.

Em que pese se tratar de processo em fase de conhecimento, consta na 

capa dos autos e Sistema Apolo como processo de execução. Assim, 

deve a secretaria corrigir o erro, promovendo as alterações pertinentes no 

Sistema Apolo e capa dos autos.

 Após a correção, intimem-se as partes para que se manifestem sobre a 

redistribuição dos autos, no prazo de 15 dias.

 Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as 

partes para , no mesmo prazo:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 708645 Nr: 1751-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE DE PAULO MONTEIRO, CÍCERO MARTINS 

MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEORDOVINO DE MOURA RISEIRO, VINÍCIUS 

YAKASILO FERRARI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DE LIMA CABRAL - 

OAB:4631/MT, NILSON DE ARRUDA PINTO - OAB:2425/MT

 Numeração Única n. 1751-33.2011.811.0041 - Código 708645

DESPACHO

 Considerando a justificativa apresentada à p. 324, renove-se a intimação 

do perito para prestar esclarecimentos no prazo de 10 (dez) dias, haja 

vista a impugnação ao laudo.

Decorrido o prazo, digam as partes em igual prazo.

Cumpra-se com prioridade. Processo da Meta 02-CNJ.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 911442 Nr: 37801-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INOVAR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 
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- OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, 

RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Numeração Única n. 37801-53.2014.811.0041 - Código 911442

DESPACHO

 As partes se insurgiram quanto a proposta de honorários periciais 

apresentada.

Analisando os autos, verifico que embora a perícia a ser realizada não 

seja demasiadamente complexa, a mesma demanda conhecimento técnico, 

sendo certo que a autora apresentou extensa lista de quesitos a serem 

respondidos (p. 284/285).

Desta feita, entendo como razoável e condizente com o trabalho a ser 

prestado o valor de R$ 4.980, (quatro mil e novecentos e oitenta reais) e, 

portanto, rejeito a impugnação aos honorários periciais.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, depositar o valor 

referente aos honorários.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão de p. 260/261 com 

prioridade, eis que se trata de processo da Meta 02-CNJ.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 874972 Nr: 13395-65.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALTO DE FREITAS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SERGIO GARCIA RODRIGUES, RD 

NEWS PODERES E BASTIDORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO EGIDIO SACHS - 

OAB:4.894/MT, PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - OAB:21.515/MT, 

RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte ré RD News 

Poderes e Bastidores às fls. 573/577 são tempestivos. Em assim sendo, 

nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para apresentarem suas 

contrarrazões aos Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 903023 Nr: 32108-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MERCEDES DE MOURA SEVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:OAB/MT 9494, GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725/MT, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15642/O

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente concordou com o valor depositado e requereu o seu 

levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 777459 Nr: 30825-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MATHEUS VIEIRA, Vanuza Marcon Matheus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6.687/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/OMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO. - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que a 

exequente requereu a intimação da executada para efetuar o pagamento 

da quantia de R$69.882.41.

 Intimada, a executada impugnou o cumprimento de sentença apontando 

como devido o valor de R$68.328,09, oportunidade em que efetuou o 

pagamento da quantia que entende correta (p.301/308).

Intimada, a exequente concordou com o valor apontado pela executada na 

impugnação ao cumprimento de sentença e requereu o seu levantamento 

(p.310). Não se opôs à petição protocolada por sua antiga advogada à p. 

288, requerendo o cumprimento de sentença com relação aos honorários 

sucubenciais (p.310) e requereu o levantamento dos valores referentes à 

condenação.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Diante da concordância da exequente, procede a impugnação ao 

cumprimento de sentença.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, com o 

depósito efetuado pela executada à p.301/308, nada mais havendo a ser 

reclamado.

 A par disso, declaro extinta a a obrigação, nos termos do art. 924, II do 

CPC.

Expeça-se alvará em favor da exequente com relação ao valor da 

condenação, como requerido, cumprindo o disposto no artigo 450, §§3º e 

4º da CNGC. Devendo, no entanto, ser depositado em favor da advogada 

Vanuza Marcon Matheus os valores referentes aos honorários de 

sucumbencias, como requerido à p. 288.

 Intime-se a advogada Vanuza Marcon Matheus para que informe seus 

dados bancários para expedição de alvará.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 829881 Nr: 35632-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONSTANCIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.741/MT, INGRID GONÇALVES DE OLIVEIRA - OAB:16.622, 

LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI - OAB:21.558/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703, FABIO SALES VIEIRA - OAB:11663, FERNANDA 

ALVES CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB: 7.725 OAB/MT, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15642

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente não se opôs à quantia depositada e requereu o seu 

levantamento.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.
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 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1130275 Nr: 23109-78.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAD AGÊNCIA DE TURISMO - EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIMAR AZEVEDO SELVÁTICO - 

OAB:21282/O, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALVIR LUIZ MARANHO - 

OAB:58851, Rodrigo Trevisan - OAB:63125

 Tendo em vista que o Despacho de fl. 158 foi publicado em 30/10/2018 e 

a publicação saiu para advogado que não patrocina mais os interesses da 

parte autora, certifico que atualizei o cadastro do patrono da parte autora 

e procedo a republicação do Despacho.

"Processo nº. 23109-78.2016.811.0041

Código 1130275

Despacho

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 896279 Nr: 27203-40.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEREZA CRISTINA FERREIRA PIRES TERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente não se opôs à quantia depositada e requereu o seu 

levantamento.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 805426 Nr: 11891-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAZIR DA SILVA SOARES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6.576, JOSE AVELINO DE NOVAES JUNIOR - 

OAB:11180, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com estas considerações e fundamentos, nos termos do artigo 495, 

inciso IV, do Código de Processo Civil, reconheço a inexistência de 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo e julgo extinto o feito sem resolução de mérito.Custas pela 

autora. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição, 

com as anotações de estilo.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 30 de outubro de 

2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 897132 Nr: 27658-05.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONEIDA ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9.578 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Fernanda Alves Cardoso 

- OAB/MT 9.494 - OAB:, Dr.ª Gisela Alves Cardoso - OAB/MT 7.725 - 

OAB:

 Numeração Única n. 27658-05.2014.811.0041 - Código 897132

DESPACHO

 Intimem-se as partes para, querendo e no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem sobre a complementação ao laudo pericial de p. 282/290.

Decorrido o prazo, concluso.

Cumpra-se com prioridade. Processo da Meta 02-CNJ.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 797819 Nr: 4201-75.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIA SALEM GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMW DO BRASIL LTDA, GALAXIE COMERCIO 

DE VEICULOS LTDA- CANOPUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA CANCILIERI DO 

NASCIMENTO GALLETTI - OAB:13.363 OAB/MT, MARIO FERNANDO DA 

SILVA CASTILHO - OAB:10.393/MT, PAULO CÉZAR DE FIGUEIREDO 

PONCE FILHO - OAB:17.483 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, DENISE DE CASSIA ZILIO - OAB:90949, 

FABÍOLA MEIRA DE ALMEIDA SANTOS - OAB:184674

 Numeração Única n. 4201-75.2013.811.0041 - Código 797819

DESPACHO

 Diante a concordância do perito, homologo os honorários periciais em R$ 

4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Intime-se a ré BMW do Brasil Ltda. para que, no prazo de 05 dias, deposite 

os honorários periciais.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão de p. 358/359 com 

prioridade, eis que se trata de processo da Meta 02-CNJ.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894517 Nr: 26214-34.2014.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON ELDORADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Numeração Única n. 26214-34.2014.811.0041 - Código 894517

DESPACHO

 Diante da concordância do perito, bem como considerando a 

complexidade dos trabalhos a serem realizados e quesitos a serem 

respondidos, homologo os honorários periciais apresentados em R$ 

8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 dias, depositarem os 

honorários periciais na proporção de 50% para cada.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão de p. 243 com 

prioridade, eis que se trata de processo da Meta 02-CNJ.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 917054 Nr: 41470-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CV CONSTRUTORA CIVIL LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMIT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido da p. 154/157.

Intime-se no endereço informado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 143873 Nr: 275-04.2004.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO LUIZ PINTO, IRENE ISABEL PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OACY AMERICANA DAS NEVES MULLER, 

ESPÓLIO DE GABRIEL JÚLIO DE MATOS MULLER, ANALZITA DAS NEVES 

MÜLLER, DONIZETE AGUILERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH G. DE OLIVEIRA 

NAZÁRIO SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Processo nº. 275-04.2004.811.0041 - Código 143873

DESPACHO

 Defiro o pedido formulado pela Defensoria Pública à p. 482. Assim, 

expeça-se mandado de intimação para que os autores manifestem 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito.

Decorrido o prazo, intime-se a parte ré para requerer o que de direito.

Cumpra-se com prioridade. Processo incluso na Meta 02/2018 do CNJ.

 Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Ana Paula Da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1020488 Nr: 32180-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO MACIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5736/O

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com a quantia depositada e requereu o seu 

levantamento.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 839380 Nr: 43910-20.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DE ARRUDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA ALVES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)” (grifei) Assim, REJEITO os embargos. 

Cuiabá, 30 de outubro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1106364 Nr: 13105-79.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEONÉSIO MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725

 Processo n. 13105-79.2016.811.0041 - Código 1106364

Vistos etc.

Intime-se a ré para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifesta-se acerca 

do pedido de desistência da ação de p. 115, nos termos do § 4º do art. 

485 do CPC.

P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 799129 Nr: 5548-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA SANTOS TERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TISSIANO LUIZ SCHAURICH, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA ROSA TREVISAN - 

OAB:15.426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARION ELISABETE DA SILVA 

- OAB:16527, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 Diante disso, ao valor devido pela Seguradora devem ser aplicados os 

juros e correção na forma determinada pela sentença (p. 350/353) até a 

data da publicação da Portaria que decretou a liquidação extrajudicial da 

Seguradora executada, ocorrido em 06/11/2015, conforme Diário Oficial 

(p.523, verso).Após a decretação da liquidação extrajudicial (6/11/2015), 

aplicasse somente a correção monetária, nos moldes determinado em 

sentença.Saliento que a não incidência dos juros deverá permanecer até o 

pagamento integral do passivo.A exequente concordou com a expedição 

de certidão de crédito para pagamento da indenização, bem como dos 

honorários advocatícios.Diante disso, intime-se a exequente para 

apresentar planilha de cálculo pormenorizada de acordo com a 

determinação supramencionada.Após, expeça-se a certidão de crédito em 

favor da exequente, relativo a indenização e ainda, certidão de crédito 

referente aos honorários advocatícios sucumbenciais.Por fim, defiro a 

suspensão da execução em relação a executada Companhia Mutual de 

Seguros, até o término da liquidação extrajudicial e/ou a quitação integral 

dos valores devidos, inclusive, os juros que serão pagos após pagamento 

integral do passivo da Seguradora executada em liquidação 

extrajudicial.Intime-se o executado Tissiano para efetuar o pagamento dos 

valores de R$ 136.326,67 e R$ 8.963,02, no prazo de quinze dias, 

devendo ser acrescido a multa e honorários advocatícios, nos moldes do 

art. 523, § 1º do CPC.Cuiabá, 30 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 899599 Nr: 29513-19.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA APARECIDA AGUIRRE HADDAD, EVELYN MARIA 

AGUIRRE HADDAD, CLEIDE IMÓVEIS LTDA - ME, JOSÉ ORLANDO 

AGUIRRE HADDAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY OUVERNEY DE FREITAS, SUELLEN 

ELMI REINALDET DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:5820-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração Única n. 29513-19.2014.811.0041 - Código 899599

DESPACHO

 Considerando que um dos endereços encontrados dos réus é em Cuiabá 

– MT, fora expedido mandado de citação. Assim, deverá a parte autora 

providenciar o recolhimento da diligência conforme solicitado, no prazo de 

05 (cinco) dias.

No mais, aguarde-se o retorno dos Avisos de Recebimentos.

 Cumpra-se com prioridade. Processo da Meta 02-CNJ.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1048724 Nr: 45829-73.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELZI BENEDITA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGER CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA, MARCO ANTÔNIO ALMENDRA MEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGORIO - OAB:1752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIESER DA SILVA LEITE - 

OAB:6384-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 835546 Nr: 40676-30.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL CANACHUÊ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA DARC SOARES DA SILVA, MARCELO 

FELICIANO SOARES, CAMILA FATIMA ALMEIDA MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MIRANDA SILVA 

LOUZICH - OAB:19426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715/MT

 Numeração Única n. 40676-30.2013.811.0041 - Código 835546

DESPACHO

 Ante o teor da certidão de p. 112, declaro ineficaz a contestação 

apresentada por advogado sem procuração, nos termos do artigo 104, 

§2º, do Código de Processo Civil e decreto a revelia da ré Camila Fátima 

Almeida Molina.

Intime-se a parte autora para, querendo e no prazo de 05 dias, requerer o 

que de direito.

Após, concluso para julgamento do feito no estado em que se encontra ou 

despacho saneador.

Cumpra-se com prioridade. Processo da Meta 02-CNJ.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 375634 Nr: 11806-14.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO VINICIUS V. REINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, HUNNO FRANCO MELLO - OAB:7903, 

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT, SIMONE CAFURE BEZERRA - OAB:6.083

 Diante disso, INDEFIRO a exceção de pré-executividade oposta por Sergio 

Vinicius V. Reina, apresentada sob o fundamento de existência de 

pagamento parcial da dívida e determino o prosseguimento do cumprimento 

de sentença na forma requerida pelo exequente.Defiro o levantamento 

pelo exequente dos valores bloqueados neste processo. Expeça-se 

alvará.Após o levantamento, o exequente deverá apresentar o saldo 

atualizado da obrigação, abatido os valores a ser levantados.Cumpra-se. 

Intimem-se todos.Cuiabá, 30 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 722545 Nr: 18087-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL BEATRIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT- GLOBAL VILLAGE TELECON LTDA., 

DISTR CUIABANA PROD HIGIENE LIMPEZA LTDA, GÊNUS EDITORA 

GRÁFICA LTDA, BANCO BRADESCO S/A, CARTÓRIO DE PROTESTO DO 

4º OFÍCIO DA CAPITAL, BRASIL TELCEOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, GERSON ANTONIO MARTINS - OAB:8791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICHOSKI - 

OAB:65.216/PR, FELIPE HASSON - OAB:17.727-MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT, TADEU MÚCIO GALVÃO MARQUES 

VALLIM - OAB:4.717/MT

 Processo nº 18087-15.2011.811.0041 - Código 722545

 Vistos e etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Raquel Beatriz de 
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Oliveira em face da decisão de p. 421/423, que corrigiu o erro material 

verificado na sentença proferida a p.401/402.

A embargante sustenta que a decisão é omissa, por não se manifestado 

quanto ao levantamento do valor depositado nos autos. Requer a 

procedência dos embargos para a reforma da decisão.

 Contrarrazões as p.427 e 428.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

A sentença de p. 401/402 já deferiu o levantamento do valor, e a decisão 

de p. 421/423 não anulou a sentença proferida, mas apenas corrigiu o 

erro material. Assim, como já houve a determinação para a expedição do 

alvará, não há que se falar em omissão.

Assim, REJEITO os embargos.

Expeça-se alvará judicial conforme determinado na sentença de p. 

401/402 e requerido a p. 419.

Intimem-se as partes da presente decisão, cientificando que o prazo para 

interposição de novos recursos fluirá a partir da publicação desta, nos 

termos do art. 1.026 do NCPC.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 324198 Nr: 24861-03.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR JUSTINO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

Intimado a respeito da existência de saldo remanescente, a executada 

efetuou o pagamento da quantia alegada pelo exequente como devida 

(p.464/466).

 O exequente concordou com a quantia depositada e requereu o seu 

levantamento.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 856931 Nr: 59180-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARÃES 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO CANDIOTTO FREIRE - 

OAB:104.784 OAB/BG, MARCELO FONSECA E SILVA - OAB:104.785 

OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEVINO VIEIRA 

GUIMARÃES - OAB:17.692/MT

 Não há valores vinculados nos autos.

 Intime-se a exequente para esclarecer o pedido de p. 102, em 10 (dez) 

dias.

 Decorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 68153 Nr: 1915-86.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI, LEONIR GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORETTI SERVIÇOS FLUVIAIS LTDA., JOÃO 

ALBERTO MORETTI, MARILENA PETERSEN MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:4.998/MT

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão nos presentes autos.

Assim sendo, nos termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes 

autos encaminhando intimação ao exequente para manifestar-se em 

prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 727072 Nr: 22921-61.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO SERGIO BRESSAN, IVO MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMAR PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MATIAS - OAB:1857/MT, IVO 

MATIAS - OAB:1857/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNIS MACHADO DA 

SILVEIRA - OAB:5752/MT, HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - 

OAB:15640/MT, JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO - OAB:2.922, 

OVÍDIO MARTINS DE ARAÚJO - OAB:5.570/GO, RENATA ALMEIDA DE 

SOUZA JERONIMO - OAB:9.246/MT, VIVIANNE CRISTINE CALDAS 

CASTILHO - OAB:9.826

 Processo nº. 22921-61.2011.811.0041 - Código 727072

Vistos e etc.

O executado apresentou impugnação ao pedido de adjudicação à p. 236, 

arguindo apenas que o valor do imóvel não é capaz de saldar o valor 

executado, contudo, tal argumento não é capaz de ilidir o pedido de 

adjudicação do imóvel.

 Ademais, os termos do acordo apresentado pelo executado à p. 236 

foram recusados pelo exequente, que reiterou o pedido de adjudicação do 

imóvel (p.237/238).

Assim, DEFIRO o pedido do exequente de adjudicação do Lote n° 08 da 

quadra “E” do Setor Industrial situado no Município de Querência-MT com 

área de 5.000,00 (cinco mil metros quadrados) e registrado no CRI de 

Canarana-MT sob o n° 6.944, pelo valor de avaliação de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais).

Expeça-se carta de adjudicação e, havendo requerimento expresso, 

autorizo desde já a expedição de mandado de imissão de posse em favor 

do exequente.

Após, como o valor do crédito é superior ao valor do bem adjudicado, 

deverá o exequente, no prazo de 15 (quinze) deias, providenciar a 

elaboração de novos cálculos, prosseguindo a execução pelo saldo 

remanescente.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 104434 Nr: 17101-76.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHUICHI ONO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR A. RIBEIRO, ANTONIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLNEI DE VASCONCELLOS 

MOURA - OAB:7702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 34544 Nr: 13380-53.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA LUCIA DE FARIA, MARGARET ROSE 

CORREA DA COSTA, KATIA CRISTINA T. DA COSTA DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Luis Silveira Barbosa, Benedito Manoel 

da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR JÁCOMO CLIVATI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 9.245, KÁTIA CRISTINA T. DA COSTA DINIZ - 

OAB:4481/MT, MARGARET ROSE CORRÊA DA COSTA - OAB:5870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7672-MT, FLAVIA SILIANE LUZ FERNANDES - 

OAB:13.121/MT, LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - OAB:OAB/MT 

10006

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida juntada à fl. 727, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 730397 Nr: 26451-73.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Defiro o levantamento do valor incontroverso.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido à p.296, 

cumprindo o disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Intime-se a executada para efetuar o pagamento do saldo remanescente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 733289 Nr: 29525-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMULO AQUINO DA COSTA E FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com a quantia depositada e requereu o seu 

levantamento.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 378189 Nr: 14350-72.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIADNE RODRIGUES FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADINE GROSSI - OAB:19442, 

BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Intime-se do resultado infrutífero da penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 58051 Nr: 2254-69.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A WENDER E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELENA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Intime-se do resultado infrutífero da penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894472 Nr: 26197-95.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHEILA ADRIANA WEISEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT, FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. João Carlos Polisel - 

OAB/MT 12.909 - OAB:, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A OAB/MT, 

STEFÂNIA LEANDRO RUWER - OAB:17.921/MT

 Numeração Única n. 6197-95.2014.811.0041 - Código 894472

DESPACHO

 A empresa Real Brasil Consultoria informou a possibilidade de o 

pagamento dos honorários periciais serem em 02 (duas) parcelas mensais 

e sucessivas de R$ 4.990,00 (p. 302/303).

Posto isto, conforme restou determinado em audiência, as rés deverão 

efetuar o pagamento dos honorários. Para tanto, concedo o prazo de 05 

(cinco) dias.

No mais, cumpram-se as determinações de p. 291-verso com prioridade, 

eis que se trata de processo da Meta 02-CNJ.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 923752 Nr: 45690-58.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA CRESTANI FAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADEMAC S.A, A. BECORTEX DECORAÇÃO 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA - OAB:7057, HERNANI ZANIN JUNIOR - OAB:305.323/SP

 Numeração Única n. 45690-58.2014.811.0041 - Código 923752

DESPACHO

 Considerando a aceitação do encargo pela perita nomeada, intimem-se as 

partes para apresentação dos quesitos e indicação de assistentes 

técnicos.

Após a apresentação dos quesitos, intime-se a perita para apresentar sua 

proposta de honorários, uma vez que, in casu, não há fixação pelo Juízo.

No mais, cumpram-se as determinações de p. 138 com prioridade, eis que 

se trata de processo da Meta 02-CNJ.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 946914 Nr: 58522-26.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN MARCEL NEVES CONRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente não se opôs à quantia depositada e requereu o seu 

levantamento.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1091388 Nr: 6754-90.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA NUNES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com a quantia depositada e requereu o seu 

levantamento.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 954175 Nr: 2155-45.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UETER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREIA 

DE SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para manifestarem sobre o 

Laudo Pericial de fls.161/171, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 863669 Nr: 4553-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS MARISA S.A., CLUB 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILSON PAULINO RAMOS - 

OAB:7452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA GARCEZ LOPES DE 

SOUZA - OAB:208.371/SP, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A 

OAB/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença em que, em razão da divergência a 

respeito do valor devido, o feito foi encaminhado ao contador judicial para 

apuração do saldo remanescente.

 Os cálculos foram apresentados à p.98/99.

 Intimada, a executada concordou com o cálculo e depositou o valor 

remanescente (p.101/102).

 A exequente, intimada para se manifestar sobre os cálculos e pagamento, 

permaneceu inerte (p.103/106).

HOMOLOGO o cálculo de p. 98/99.

 Diante do pagamento efetuado pela executada, verifica-se que houve a 

satisfação da obrigação. Assim, EXTINGO este cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Intime-se a exequente para que apresente dados bancários a fim de ser 

liberado o valor que lhe pertence.

 Transitada em julgado, arquive-se.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1307296 Nr: 10181-27.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZ DIRETOR DO FÓRUM DA COMARCA DA 

CAPITAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)” (grifei) Assim, REJEITO os embargos. 

Cuiabá, 30 de outubro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 940077 Nr: 54609-36.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM LUCIA DE JESUS ASSIS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A - CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21.589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Tratra-se de ação declaratória de inexigibilidade e ilegalidade de cobrança 

c/c danos morais, em que após o julgamento do Recurso de Apelação n.º 

30.303/2018, a autora que era representada pela Defensoria Pública, 

constituiu advogado particular nos autos (p.154/157).

 Não há nos autos notícia de que a Defensoria Pública tenha ciência de 

que foi desconstituída nos autos. Assim, dê-se ciência à Defensoria 

Pública.
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 Após, concluso para analise do requerimento de p. 173/174.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1094094 Nr: 7970-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com a quantia depositada e requereu o seu 

levantamento.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 460246 Nr: 29550-85.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO TERRABUIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Intime-se da penhora parcialmente frutífera.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 765948 Nr: 18687-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINEAR EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SOLON CORREA TABORDA, WEST 

PLASTIC - EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida juntada à fl. 53, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 460246 Nr: 29550-85.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO TERRABUIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução em que a parte executada, citada, não efetuou o 

pagamento da obrigação.

Ante o exposto, defiro o pedido retro e expeço ordem ao Bacenjud para a 

penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte executada, de acordo 

com a regra prevista no art. 837 do CPC e Provimento nº. 04/2007-CGJ.

 Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 378189 Nr: 14350-72.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIADNE RODRIGUES FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADINE GROSSI - OAB:19442, 

BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação monitória em fase de cumprimento de sentença em que a 

parte executada não efetuou o pagamento da condenação.

Posto isto, defiro a penhora de ativos financeiros e expeço ordem ao 

Bacenjud para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte 

executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC e 

Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores, conforme ultima atualização apresentada pelo 

exequente.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 58051 Nr: 2254-69.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A WENDER E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELENA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que esta execução ainda não foi satisfeita, defiro o pedido 

retro e expeço ordem ao Bacenjud para a penhora de dinheiro nas contas 

bancarias da parte executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 

do CPC e Provimento nº. 04/2007-CGJ.

 Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1094094 Nr: 7970-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903

 Vistos em correição.

Processo aguardando a realização de perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 802935 Nr: 9394-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMÃO JACINTHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida juntada à fl. 85, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 370738 Nr: 7232-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL HDB DE PETRÓLEO LTDA, JOSÉ 

HAROLDO RIBEIRO FILHO, CRISTINA FONSECA DIAS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITALO RICARDO PANATO 

PASSOS - OAB:15.766, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art.482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado 

através do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 919624 Nr: 43192-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PETRONILHA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração Única n. 43192-86.2014.811.0041 - Código 919624

DESPACHO

 Acolho a cota ministerial de p. 48. Intime-se a autora para manifestar 

sobre o pedido de inserção do sobrenome “Silva”.

Cumpra-se com prioridade. Processo da Meta 02-CNJ.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 841624 Nr: 45849-35.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY NASCIMENTO, HB PRODUTOS 

FARMACEUTICOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA TRÊS AMÉRICAS LTDA - EPP, 

AZELIA RAMOS LECHEMEER DE PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA 

- OAB:7533-A/MT, KALYNCA SILVA INES DE ALMEIDA - OAB:15.598, 

MARIA JOSÉ LEÃO - OAB:5031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 45849-35.2013.811.0041 - Código 841624

DESPACHO

 Considerando o lapso temporal transcorrido desde o protocolo da petição 

de p. 321, intime-se a parte autora para comprovar a publicação do edital 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se com prioridade. Processo da Meta 02-CNJ.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 764876 Nr: 17540-38.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCINEIA PEREIRA DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGURO ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CASTRO DE 

ARRUDA - OAB:12517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A

 Nos termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação a parte ré para que manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre o pedido de arquivamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1094094 Nr: 7970-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903

 Posto isso, converto o rito do procedimento de sumário para o ordinário. 

Salienta-se, ademais, que não se tratando de alteração substancial, ficam 

garantidas às partes as prerrogativas dos artigos 550 e 551, § 3º, do CPC. 

Cite-se, a requerida, advertindo-a, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

ofereça defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de 

Processo Civil. Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para 

oferecer impugnação, em 10(dez) dias, sob pena de preclusão.Encerrada 

a fase postulatória, intimem-se as partes para, no prazo comum de 

05(cinco) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de indeferimento. Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 08 de março de 2016.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 265616 Nr: 23362-18.2006.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA ADRIENE DA CRUZ MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONDES COSTA MARQUES, HOSPITAL 

JARDIM CUIABÁ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ AÉCIO PIRES SALOMÉ - 

OAB:3111-TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT-6.551-A, CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE 

CASTRO - OAB:9.223/MT, ELY MACHADO DA SILVA - OAB:9.620/MT, 

FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - 

UNIC - OAB:3.574/MT, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 8.578, LAURA PATRÍCIA DOURADO AMORIM - 

OAB:9.217/MT, MARIA APARECIDA ALMEIDA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.574/MT, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT

 Certifico que o perito nomeado nos autos, Dr. Helio Borba Morateli, 

designou, para realização da perícia, o dia 07/12/2018, às 14h, em seu 

consultório, situado à Rua Bela Vista, 347, Bairro Poção, Cuiabá/MT.

Desta forma, impulsiono os autos encaminhando intimação às partes para 

ciência e comparecimento à perícia designada.

Igualmente, em cumprimento à determinação de fl. 898, encaminho 

intimação às partes para que manifestem-se acerca da proposta de 

honorários, juntada aos autos à fl. 943, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 393581 Nr: 29118-03.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls.464/468, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 759686 Nr: 12002-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCRENOP - CONCRETOS SINOP LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A OAB/MT, SOLANO DE 

CAMARGO - OAB:149754/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE MEIRA FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT 4284/O, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4617/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes 

autos encaminhando intimação à parte autora para manifestar acerca do 

extrato adiante juntado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 941844 Nr: 55673-81.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CÉSAR SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROMAS GODINHO - 

OAB:OAB/MT 18.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Posto isso, EXTINGO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC. Remeta-se cópia 

integral dos autos ao Coordenador das Promotorias Criminais e ao Tribunal 

de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil para as 

providências necessárias, nos termos do parecer de p. 98.Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.Sem custas e honorários 

advocatícios.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 31 de outubro de 2018.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1065579 Nr: 53452-91.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VITÓRIA RÉGIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO 

VASCONCELOS DE MORAIS - OAB:13.582/MT, PATRICIA GARCIA 

LOBATO SIQUEIRA - OAB:20295/O, WAGNER V. DE MORAES - 

OAB:15.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos nesta ação 

declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos morais e matérias com 

pedido de liminar para DECLARAR a inexigibilidade dos valores cobrados 

demasiadamente nas faturas dos meses de junho, julho e agosto de 2015, 

bem como DETERMINAR a devolução em dobro da importância paga em 

excesso, corrigida pelo INPC a partir da data do pagamento indevido e 

juros de mora de 1% a partir da citação (art. 405 do CC).Esclareço que o 

valor médio dos últimos 12 meses das cobranças realizadas anteriormente 

a junho de 2015 deverá ser utilizado como parâmetro para identificar a 

diferença entre a média e o valor cobrado, nos termos do cálculo de p. 

157, ressalvada a não incidência do mês de setembro de 

2015.Considerando que a parte autora decaiu em parte mínima do pedido, 

condeno a ré integralmente ao pagamento de honorários advocatícios, que 

fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 2° 

do CPC).Custas e despesas processuais pela ré. Após o trânsito em 

julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido 

de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P. I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 31 de outubro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1169495 Nr: 39948-81.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENIR DOMICIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar as partes para 

comparecerem na audiência de Conciliação/Mediação, que se realizará na 

data de 25 de janeiro de 2019, às 11h44min nas dependências da Central 

de Conciliação e Mediação de 1º Grau, Fórum da Capital.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1037659-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERCALL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO OAB - MT15556/O (ADVOGADO(A))

Tomás Roberto Nogueira OAB - MT4464-A (ADVOGADO(A))

ROBERTO DIAS DE CAMPOS OAB - MT2850/A (ADVOGADO(A))

ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT2292/O (ADVOGADO(A))

LUCAS DIAS DE CAMPOS OAB - MT16929/O (ADVOGADO(A))

ROSANE COMINETTI PIRAN OAB - 537.764.531-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF (REQUERIDO)

JOSE CHARBEL MALOUF (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037659-90.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Estes 

embargos de terceiros foram distribuídos por dependência aos processos 

1036601-86.2017 e 1010248-09.2017, em trâmite perante a 8ª Vara Cível 

de Cuiabá. Assim, promova-se a redistribuição. Cuiabá, 31 de outubro de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036162-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO TOME BOEIRA NASCIMENTO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS BOEIRA DO NASCIMENTO E SILVA OAB - MT21485/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036162-41.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com 

pedido de tutela antecipada proposta por Tiago Tomé Boeira Nascimento e 

Silva contra a Uber, ambas qualificadas nos autos. Relata o autor que 

após apresentar toda a documentação e preencher todos os requisitos 

exigidos pela ré, passou a trabalhava como parceiro da empresa 

(motorista de aplicativo Uber), e que no período de 06 meses se dedicou 

exclusivamente a plataforma, tendo realizado cerca de 3622 viagens. 

Informa que em 12/10/2018 não conseguiu acesso a plataforma UBER e, 

ao entrar em contato com a ré, através do chat do aplicativo , foi 

informado que praticou condutas inadequadas e incompatíveis com as 

politicas da empresa, o que gerou o seu desligamento. Sustenta que a 

empresa se recusa em oferecer mais detalhes do desligamento, sob o 

argumento que o fornecimento dessas informações fere sua politica de 

privacidade . Aduz que sempre prestou um serviço de qualidade e que 

tinha uma pontuação junto ao aplicativo de cerca de 4.86 e que está sem 

saber os reais motivos que levou o seu desligamento. A par disso, postula 

a concessão da tutela antecipada de urgência para determinar que a ré 

restabelece o seu acesso ao aplicativo e autorize o autor a desempenhar 

a sua função de motorista do Uber até o deslinde final do feito. A inicial 

veio acompanhada de diversos documentos. O autor emendou a inicial (ID 

11414908). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O autor 

apresentou a petição inicial em 03 oportunidades distintas (ID 16052941, 

16052959 e 16052958). Assim, para evitar prejuízos a prestação 

jurisdicional, nos termos do art. 32, §5° do Provimento 03/2018 TP-TJMT, 

determino a exclusão dos documentos inseridos em duplicidade de ID 

16052959 e 16052958. Da justiça gratuita Quanto ao pedido de justiça 

gratuita, os documentos apresentados pelo autor comprovam somente a 

sua momentânea impossibilidade de recolher as custas e taxas judiciais, 

assim, DEFIRO PARCIALMENTE os benefícios da justiça gratuita (art. 98, 

§5° do CPC) e isento o autor do recolhimento das taxas e custas INICIAIS. 

Saliento que o deferimento parcial do beneficio não visa obstaculizar o 

acesso à justiça, pois a natureza da demanda e o valor atribuído à causa 

possibilita o autor a ingressar com esta junto ao Juizado Especial, o qual é 

isento do recolhimento de custa e/ou taxas, bem como não exige a 

contratação de advogado. Do pedido de tutela de urgência A tutela 

almejada pelo autor é regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: 

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” In 

casu, a pretensão almejada, de acordo com a nova sistemática 

processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis 

que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua 

concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Não há nos autos elementos de convicção suficiente e que 

comprovem a probabilidade do alegado direito do autor, nem o perigo da 

demora. O autor não colaciona nos autos os termos e condições do 

contrato (mesmo que supostamente de adesão) firmados com a ré. Em 

que pese o mesmo informar que a ré possui uma unidade de atendimento 

instalada nessa capital, o autor optou por buscar informações apenas por 

meio online e que, como se vê dos documentos de ID 16052961, se trata 

de uma resposta automatizada e que por obvio não fornecerá justificativas 

do rompimento abrupto do serviço. Ademais, determinar o 

reestabelecimento de acesso do autor acusado de má utilização do 

aplicativo, de forma antecipada e sem a formação do contraditório, coloca 

em risco a plataforma e a credibilidade do serviço prestado pela ré, 

devendo a medida ser assim indeferida. Nesse sentido a jurisprudência: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO 

DIREITO ALEGADO. CANCELAMENTO DA CONTA UBER. INDÍCIOS DE MAU 

USO DO APLICATIVO PELO MOTORISTA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Imprescindível se faz uma incursão 

no mérito da lide principal, com a devida instauração e regular contraditório 

e aprofundamento nas provas dos autos para verificar se o motorista 

utilizou sua conta UBER indevidamente, fazendo mau uso do aplicativo 

para caracterizar o descumprimento contratual, em razão do art. 473 do 

Código Civil. 2. Em uma análise de cognição sumária, não há probabilidade 

de direito ou urgência para a medida postulada, porquanto há nos autos 

indícios de má utilização do aplicativo pelo agravante. 3. Recurso 

c o n h e c i d o  e  d e s p r o v i d o .  D e c i s ã o  m a n t i d a .  ( T J - D F 

07097611820188070000 DF 0709761-18.2018.8.07.0000, Relator: 

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 03/10/2018, 5ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/10/2018 . Pág.: 

Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. 

REFORMA. CANCELAMENTO DA CONTA UBER JUSTIFICADA. MAU USO 

DO APLICATIVO PELO MOTORISTA. O monitoramento da conta do 

motorista do aplicativo indica a existência de elementos suficientes para 

motivar o cancelamento da conta. Constatada a ausência da probabilidade 

do direito alegado na origem, sobretudo pela aparente má utilização do 

aplicativo pelo agravado, deve ser reformada a decisão que deferiu tutela 

provisór ia de urgência.  (TJ-DF 07033113020168070000 

0703311-30.2016.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de 

Julgamento: 06/04/2017, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 19/04/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não havendo 

nos autos elementos suficientes que comprovam os requisitos 

autorizadores, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. 

Nesse sentido a jurisprudência: " AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DE RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS - 

TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 DO CPC 

– DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não restou evidenciado a 

plausibilidade do direito alegado pelo agravante. Da mesma forma não 

ficou comprovado o perigo de dano ou risco a resultado útil do processo, 

como bem consignado na decisão agravada. (AI 154281/2016, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) Com 
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estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. Designo audiência de conciliação para o dia 04/02/2019 às 

08:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na Rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá, 24 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036314-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO VINICIUS PAZIANI DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036314-89.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação da tutela de 

urgência e indenização por danos morais proposta por Mauricio Aude em 

face de Caio Vinicius Pazziani dos Santos, aduzindo, em síntese, que 

deixou o seu veículo MMC/ASX, placa NPM-3023, cor branca, chassi 

JMYXTGA2WCZA07714, Renavam 00462298981, na loja Classe A para 

venda, que se concretizou em 19/01/2018. Alega que o veículo foi 

adquirido pelo réu por R$ 45.000,00. Relata que embora tenha efetuado a 

entrega do Documento Único de Transferência (DUT), o réu não realizou a 

transferência do veículo. Afirma, ainda, que foi surpreendido com o débito 

do IPVA no valor de R$ 1.996,00, tendo efetuado o pagamento do referido 

imposto. Requer o deferimento da tutela de urgência para determinar o réu 

que proceda, no prazo de 48 horas, a transferência do veículo MMC/ASX, 

placa NPM-3023, cor branca, chassi JMYXTGA2WCZA07714, Renavam 

00462298981, sob pena de multa diária. É o relatório. Decido. A tutela 

almejada pelo autor é regulada pelo art. 294 do CPC: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, o autor almeja a 

concessão liminar da tutela provisória de urgência, eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário para evitar um dano irreparável ou de 

difícil reparação. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. Art. 301. A tutela de 

urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de 

bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Nota-se 

que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos 

conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse 

sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. [...] A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313. Negritei.) Extrai-se dos autos que o veículo MMC/ASX foi 

comprado pelo réu, conforme demonstra a autorização de transferência 

acostada no ID 16074504. Entretanto, como infere do extrato de 

lançamento de IPVA (Id 16074522), retirado em 18/10/2018, o réu não 

providenciou a transferência do automóvel para o seu nome. Ocorre que a 

não transferência da propriedade do bem junto ao DETRAN vem causando 

prejuízo ao autor, diante do não pagamento pelo réu do IPVA, 

licenciamento e seguro obrigatório do ano corrente, os quais foram pagos 

pelo autor, a fim de evitar transtornos. Os documentos carreados pelo 

autor são consistentes e demonstram a veracidade dos fatos narrados na 

exordial, visto que realizada a alienação e autorizada a transferência de 

propriedade do veículo em favor do réu, todavia, este não promoveu a 

transferência, como demonstra o extrato de veículo. Portanto, nesta fase 

de cognição sumária, os documentos mostram-se suficientes para 

demonstrar que o réu deixou de providenciar a transferência de 

propriedade do veículo. Quanto ao perigo de dano ou risco de resultado 

útil, segundo requisito para a concessão da medida, encontra-se 

consubstanciado no fato de que, além de os débitos tributários causar 

transtornos ao autor, o veiculo está sujeito a multas e, ainda, eventual 

sinistro. Posto isto, defiro a tutela de urgência para determinar ao réu que 

providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação da 

presente decisão, a transferência de propriedade do veículo da marca 

MMC/ASX, placa NPM-3023, cor branca, chassi JMYXTGA2WCZA07714, 

Renavam 00462298981, para o seu nome, sob pena de multa diária, no 

valor de R$ 500,00. Defiro, ainda, o pedido da alínea “b” da inicial. 

Expeça-se ofício ao Detran e Sefaz, na forma requerida, observando que 

a averbação no registro do veículo deve permanecer somente enquanto 

estiver em nome do autor. Designo o dia 29 de janeiro de 2019 

(29/01/2019) às 11:30 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se o autor para audiência de conciliação, na pessoa 

de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se 

o réu para audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal 

mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e 

INTIME-SE o autor para que se manifeste (art.348 do CPC). Deixo de 

conceder o prazo estabelecido no art. 303, I, do CPC, uma vez que a inicial 

se encontra completa, sendo desnecessário o aditamento. Intimem-se 

todos. Cuiabá, 25 de outubro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036939-26.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA DA SILVA POMPEO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036939-26.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A 

Resolução n° 03/2018 do TJ-MT/TP que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, em seu art. 32 assim prevê: “Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

apresentados na posição correta para leitura. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação 

dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado 

determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente 

juntados.” A inicial veio desordenada, descumprindo o estabelecido no 

referido artigo. Assim, intime-se o peticionante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra o determinado no art. 32, §3° e §5 da Resolução 

03/2018 do TJ-MT/TP, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Cumpra-se. Cuiabá, 31 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036927-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EULER JALISON OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036927-12.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A 

Resolução n° 03/2018 do TJ-MT/TP que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, em seu art. 32 assim prevê: “Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

apresentados na posição correta para leitura. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação 

dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado 

determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente 

juntados.” A inicial veio desordenada, descumprindo o estabelecido no 

referido artigo. Assim, intime-se o peticionante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra o determinado no art. 32, §3° e §5 da Resolução 

03/2018 do TJ-MT/TP, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Cumpra-se. Cuiabá, 31 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015526-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY BARROS DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO FONTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015526-88.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de 

indenização por danos morais proposta por Suely Barros dos Reis contra 

o Auto Posto Fontes Ltda, já qualificados nos autos. Narra a inicial que a 

autora, ao tentar realizar compras na loja City Lar, tomou conhecimento da 

existência de negativação em seu nome. Ao tentar obter informação sobre 

o que se tratava a restrição que ensejou na negativa de seu crédito, 

constatou que se tratava de dívida no valor de R$23.500,00, lançado pelo 

réu em 13/05/2013. Alega que nunca manteve qualquer relação jurídica 

com a ré, sendo que tentou resolver a questão administrativamente, mas 

foi informada que a baixa na restrição só ocorreria mediante o pagamento 

da dívida, sem que fossem dados detalhamentos a respeito de que se 

referia o débito. Diante disso, requereu a condenação da ré ao pagamento 

de indenização por danos morais, no valor de R$37.480,00 (trinta e sete 

mil, quatrocentos e oitenta reais), a determinação de exclusão da restrição 

indevidamente lançada, bem como a declaração de inexigibilidade do 

débito. A inicial foi recebida com a designação de audiência de conciliação 

e concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Citada, a ré 

não compareceu à audiência e não ofertou defesa (ID. 9205820 e 

ID.11535317). Foi decretada a revelia da ré e oportunizada a 

especificação de provas, sendo requerido o julgamento antecipado do 

feito (ID. 11564738 e ID. 11784067). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide, eis 

que o feito prescinde da produção de provas, conforme me permite o 

artigo 355, inc. II, e artigo 12, §2º, inciso VII (Meta 01-CNJ), do Novo Código 

de Processo Civil. A relação existente entre as partes é de consumo. 

Logo, aplico ao presente caso as regras dispostas no Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no 

art. 6º, inc. VIII, do CDC. Consta dos autos que a autora foi impedida de 

adquirir produtos no comércio em razão de existir negativação em seu 

nome por dívida lançada pela ré no valor de R$23.500,00. Afirma que 

nunca manteve relação jurídica com a ré, razão pela qual entrou em 

contato e solicitou o cancelamento da cobrança. Citada para responder à 

ação, a ré não se defendeu dos fatos narrados. A autora colacionou 

extrato do SERASA onde consta a negativação em razão de dívida no 

valor de R$23.500,00, lançada pela ré em seu nome. Ora, cabia à parte ré 

fazer prova de que a autora utilizou de seus produtos e/ou serviços e não 

efetuou o pagamento, demonstrando a legitimidade da anotação de 

restrição de crédito (art. 373, inc. II, do NCPC e art. 6º, inc. VIII, do CDC), 

ônus este do qual não se desincumbiu. Assim, diante da total ausência de 

documento eficaz para comprovar que a negativação do nome da autora é 

legítima, possível concluir pela veracidade das alegações desta, de que 

nunca contratou com a ré e de que seu nome foi indevidamente incluso no 

banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Cumpre ressaltar que 

a responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposição do art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, não podendo a autora ser 

responsabilizada e amargar as consequências da sua desídia, que não 
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tomou os devidos cuidados. Até porque, sendo a sua atividade de risco, 

deve ser prudente quando do aperfeiçoamento do negócio jurídico. A 

negativação indevida do nome de pessoas que nada devem, geram 

dificuldades e inviabilizam qualquer negócio na vida do consumidor, 

impedindo-os de realizar compras à crédito, tomar empréstimos bancários, 

alugar imóveis ou mesmo móveis, chegando ao ápice de, até mesmo, 

inviabilizar a contratação em um emprego novo, conforme preleciona o 

doutrinador Américo Luís Martins da Silva: “Toda vez que um incidente 

altere o equilíbrio emocional, crie constrangimento ou atrapalhe a rotina do 

consumidor a lei autoriza a se pleitear a indenização por dano moral ao 

consumidor. (...) Segundo Antônio Mallet, presidente da Associação de 

Proteção e Assistência aos Direitos de Cidadania – Apadic, o motivo mais 

comum das ações indenizatórias é a negativação cadastral indevida, ou 

seja, a inclusão do nome do consumidor na lista de inadimplentes do 

Serviço de Proteção ao Crédito – SPC ou qualquer outra agência ou 

empresa que presta informações comerciais, sem que houvesse débito 

que justificasse tal restrição ao crédito do consumidor negativado. 

Segundo ele, esse tipo de erro cria dificuldades que praticamente 

inviabilizam qualquer negócio na vida do consumidor. Não se consegue 

fazer compras a crédito, tomar empréstimos bancários, alugar um 

apartamento e, às vezes, nem arranjar um emprego. Ademais, alerta 

Antônio Mallet que, numa situação dessas, não basta retirar o nome da 

pessoa da lista (reparação in natura do dano moral), a empresa ofensora 

precisa compensá-lo de todos os aborrecimentos (reparação pecuniária 

do dano moral).” (O dano moral e sua reparação civil – 4. ed. rev., atual. e 

ampl. de acordo com o novo Código Civil (Lei 10.406/2002) – São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012. p. 272/273.) O Código Civil, em seu artigo 186 

dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, 

comete ato ilícito, in verbis: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Em 

complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar 

civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do 

causador importar em risco para os direitos do outro, como é o presente 

caso. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de 

reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 

lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” (Negritei) Por 

fim, a Constituição Federal do Brasil ratifica o dever de reparação civil, 

ainda que exclusivamente moral (art. 5º, inc. X, CF/88). No sentido de que 

a negativação indevida gera o dever de reparação civil, é pacífico o 

entendimento da jurisprudência. Vejamos o exemplo à seguir: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCONTOS EFETUADOS EM 

FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – 

LEGALIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA PELA PRESTADORA DE 

SERVIÇO – DÍVIDA INEXISTENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – 

PEREGRINAÇÃO DA AUTORA PELA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO 

MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, bem 

como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição 

(art. 14 do CDC). A ausência de demonstração da legalidade da 

contratação e da cobrança efetuada nas faturas do cartão de crédito, 

aliada à peregrinação da autora pela solução do problema, caracterizam o 

dano moral sofrido por esta. Mantém-se o valor fixado a título de 

indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado e 

razoável à espécie. Se a cobrança é indevida e não há demonstração de 

engano justificável, a restituição em dobro se impõe, sendo desnecessária 

a demonstração de má-fé por parte do fornecedor.” (Ap, 140358/2014, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

21/01/2015, Data da publicação no DJE 27/01/2015. Negritei) “APELAÇÃO 

– INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO – ÔNUS QUE 

COMPETIA AO BANCO – ARTIGO 333 CPC – PRESCINDIBILIDADE DA 

DEMONSTRAÇÃO EM JUÍZO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – 

VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1) A demonstração da 

existência do débito competia ao Banco Apelante, uma vez que se trata de 

fato constitutivo do seu direito de legitimamente proceder à negativação do 

nome da devedora. Não tendo o Banco Apelante se desincumbido do ônus 

que lhe cabia, sua conduta se torna ilícita e, por consequência, ensejadora 

da reparação por danos morais. 2) O Superior Tribunal de Justiça já 

pacificou o entendimento no sentido de que o dano moral decorrente da 

inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes prescinde de 

demonstração em juízo (in re ipsa). 3) Na avaliação do dano moral, o órgão 

judicante deverá estabelecer uma reparação suficiente à compensação da 

vítima e à punição do ofensor, bem como capaz de prevenir novas 

condutas, baseada na extensão do prejuízo causado, na culpa e na 

capacidade econômica do responsável. Excesso não demonstrado no 

caso concreto. 4) A boa-fé processual é presumida e, desse modo, para 

a caracterização da litigância de má-fé e consequente aplicação da 

sanção legal, faz-se necessária prova robusta e inconteste do intuito 

malicioso praticado pela parte. Nos autos, a parte requerente não se 

desincumbiu desse ônus.” (Ap, 152344/2012, DES. ADILSON POLEGATO 

DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/10/2013, 

Data da publicação no DJE 21/10/2013 – Negritei) Resta patente a 

obrigação da ré em reparar moralmente a autora, eis que os transtornos 

causados ultrapassam o limite do mero aborrecimento, inexistindo a 

necessidade de comprovação do dano moral, dada a inferência lógica que 

se pode extrair. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o 

entendimento de que o dano moral decorrente de negativação indevida 

prescinde de comprovação em Juízo, sendo in re ipsa. O quantum 

indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação 

do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade 

econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte 

vencedora. Atenta a esses parâmetros e levando-se em conta o valor 

significativo da quantia que levou a restrição do nome da autora, fixo o 

dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Posto isto, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os 

pedidos para DECLARAR a inexistência do débito cobrado pela ré no valor 

de R$23.500,00. Determino a exclusão da restrição lançada em nome da 

autora referente a dívida discutida nestes autos. Diante da atitude ilícita, 

CONDENO a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS à 

autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo 

INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas e 

despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 31 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021727-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO VIVI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT0006668A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1021727-33.2016.8.11.0041. Vistos Trata-se de 

embargos de declaração opostos por Caixa Construções Ltda. em face da 

decisão constante do ID 6142882, que deferiu o pedido liminar de tutela 

provisória e determinou o pagamento dos aluguéis do imóvel locado por 

Domingos Savio Vivi, no valor de R$ 2.200,00, até a data da efetiva 

entrega do bem objeto do contrato existente entre as partes. A 

embargante sustenta que a decisão é omissão, porque não considerou 

que o autor/embargado efetuou o pagamento de somente R$ 81.490,14 do 

valor total do contrato, que é de R$ 254.137,28. Requer o provimento dos 

presentes embargos para determinar o pagamento de 0,5% sobre o 

percentual já dispensado que importa R$ 407,45. Frustrada a tentativa de 
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conciliação, a defesa foi apresentada no ID 8780445. Na impugnação à 

contestação o autor noticia o descumprimento da liminar e pede fixação de 

multa pecuniária. É o relatório. Decido. A decisão constante do ID 6142882 

deferiu o pedido liminar determinando que a embargante/ré custeie o 

aluguel do imóvel locado pelo embargado/autor, até a entrega do bem 

objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes, uma vez 

que deveria ter sido entregue em outubro de 2015 e não o foi até a 

presente data. Em juízo de cognição sumária, foi verificado que as 

obrigações do embargado/autor estão todas adimplidas, sendo certo que a 

quitação do contrato, no que concerne ao saldo devedor remanescente de 

R$ 180.637,28, ocorrerá quando da entrega do imóvel, por meio de 

financiamento bancário ou pagamento com recursos próprios. Logo, não 

pode a embargada exigir a quitação integral do contrato se ela mesma não 

cumpriu com sua parte da obrigação. Assim, não verifico na decisão 

proferida por este juízo a ocorrência da omissão mencionada pela 

embargante. Portanto, não tendo sido demonstrado pelo embargante 

omissão, contradição ou obscuridade na decisão, REJEITO o presente 

recurso. Diante da notícia de descumprimento da ordem judicial, determino 

a intimação da Caixa Construções Ltda. para providenciar o custeio do 

pagamento dos aluguéis do imóvel locado pelo autor, no valor de R$ 

2.200,00 (dois mil e duzentos reais) por mês, até a data da efetiva entrega 

do bem objeto do contrato entre as partes, sob pena de multa diária que 

fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) – art. 297, CPC. Registro que a 

interposição do recurso de embargos de declaração não tem o condão de 

suspender a decisão objurgada (artigo 1.026, CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 31 de outubro de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010751-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIL PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para dar 

efetivo andamento no feito, requerendo o que entender de direito no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Cuiabá, 31 de outubro de 2018, 

Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016906-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAISSA CAETANO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO OAB - MT18222/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (RÉU)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 31 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030437-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT20709/E (ADVOGADO(A))

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT0015967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 31 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 116879 Nr: 6202-92.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:22.225-OAB/MG, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA 

FILHO - OAB:27495/GO, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9.172-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA SIMONE ROCHA - 

OAB:4198-MT, LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO - OAB:3961/MT

 Certifico que em cumprimento ao art. 5º do Provimento 12/2017, decorrido 

o prazo de 30 dias após a data do trânsito em julgado, e não havendo 

pedido de cumprimento de sentença, o feito será encaminhado a central 

de arrecadação.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1060096 Nr: 51121-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO VIEGAS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE LAMMEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA MARIA JOSETTI DE 

MORAES - OAB:OAB/MT 15.385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da Correspondêcia devolvida, no prazo de cinco dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 702841 Nr: 37463-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA DANIELA SAZETENEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE GOMES RIBEIRO - 

OAB:7.263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

cálculo realizado pela Contadoria no prazo de 15 (quinze) dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 753441 Nr: 5349-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 150 de 790



TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DOS SANTOS ALVES MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANETARIUM MOTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:MT 7355/A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598, 

LAIANA LARISSA NOGUEIRA PENA - OAB:MT/ 17.886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

cálculo realizado pela Contadoria no prazo de 15 (quinze) dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 418925 Nr: 5511-24.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

cálculo realizado pela Contadoria no prazo de 15 (quinze) dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 22690 Nr: 10275-05.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARECHAL RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DE MELO LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILO ALVES BEZERRA - 

OAB:2830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para manifestar 

acerca do cálculo realizado pela contadoria, no prazo de 15 (quinze) dias.

Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 294666 Nr: 11854-41.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MIÚRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELOS MOREIRA - OAB:8719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 Código n° – 294666 – 6ª VARA CÍVEL

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 363/367 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente, DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC.

Determino a expedição de ofício ao 4ª Juizado Especial Cível de Cuiabá, 

para expedição de alvará judicial e da ciência do acordo aqui realizado, 

conforme determinado no item 5 e 6 da avença.

Decorrido o prazo assinalado, os autos prosseguirão a Execução pelo 

saldo remanescente.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1141260 Nr: 27955-41.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR o advogado da parte autora, para 

manifestar acerca da ausência do autor na perícia designada, no prazo de 

05 (cinco) dias, comprovando através de documentos a impossibilidade do 

comparecimento.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 798580 Nr: 4972-53.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL ALMANARA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTÔNIO DA SILVA 

NETO - OAB:6.707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703, FÁBIO SILVA TEODORO BORGES - 

OAB:12.742/MT, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:7725, GISELA 

ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, MARLON HUDSON MACHADO - 

OAB:15.642/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

 Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 946872 Nr: 58506-72.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MACIEL SANTANA, EDSON ARRUDA 

DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, RAFAELA GUERRIZE CONTE - 

OAB:17.024/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para 

manifestar acerca dos Embargos de Declaração no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1040432 Nr: 41835-37.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS CKINTON DE JESUS FERREIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITALIAN ALIMENTOS LTDA, RESTAURANTE 

AVENIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da correspondência devolvida, no prazo de cinco dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 846750 Nr: 50339-03.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR ZEFERINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRÉ RITZMAN DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/SC 11.985

 Certifico que, em cumprimento ao Art.4º do Provimento 31/2016 – CGJ, o 

feito aguardará na secretaria o prazo de 30 dias após a certificação do 

transito em julgado, em não havendo pedido de cumprimento de sentença, 

será encaminhado a central de arrecadação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1043351 Nr: 43185-60.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON MAGALHAES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Art.4º do Provimento 31/2016 – CGJ, o 

feito aguardará na secretaria o prazo de 30 dias após a certificação do 

transito em julgado, em não havendo pedido de cumprimento de sentença, 

será encaminhado a central de arrecadação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 307819 Nr: 16765-96.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTALIS - INSTITUTO DE SEGURIDADE 

SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:8.111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PIERRE TRAMONTINI - 

OAB:16.231

 Certifico que, em cumprimento ao Art.4º do Provimento 31/2016 – CGJ, o 

feito aguardará na secretaria o prazo de 30 dias após a certificação do 

transito em julgado, em não havendo pedido de cumprimento de sentença, 

será encaminhado a central de arrecadação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037014-65.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSELI APARECIDA CERQUEIRA BERNARDES RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AT Vistos. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Nulidade de Cláusula Abusiva c/c Repetição de Indébito e 

Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por Roseli Aparecida Cerqueira Bernardes em desfavor de Unimed – 

Cuiabá, ambas qualificadas nos autos. Alega a parte autora que aos 

01º.09.2002, aderiu ao contrato de plano de saúde coletivo firmado entre a 

requerida e a Associação dos Religiosos do Estado de Mato Grosso- 

ASSORELBRASIL. Menciona que transcorrido o prazo de carência, 

passou a utilizar dos serviços fornecidos. Assevera que os valores 

iniciais acordados eram de R$ 173,94 (cento e setenta e três reais e 

noventa e quatro centavos), uma vez que possuía 50 (cinquenta) anos de 

idade na data da contratação. Sustenta que desde a data da contratação 

até o ano de 2017, as faturas tiveram acréscimos exorbitantes e reajustes 

abusivos, estando sendo cobrado o valor de R$ 799,77 (setecentos e 

noventa e nove reais e setenta e sete centavos) no ano de 2017. Diz, que 

em janeiro de 2018 recebeu uma notificação informando que seu plano 

seria reajustado, ocasião em que foi enviado um boleto no valor de R$ 

1.382,61 (mil trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavo). 

Por entender indevido os reajustes sofridos, requer, em sede de tutela de 

urgência, que seja afastado o aumento de 35% (trinta e cinco por cento) 

nas mensalidades do ano de 2018, mantendo a cobrança de R$ 799,77 

(setecentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos). Em 

síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou 

satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, após detida análise dos autos, conclui-se que o pedido de 

tutela de urgência não comporta deferimento. Ab initio, cumpre anotar que, 

no que se refere aos planos coletivos, existem dois tipos, quais sejam: “os 

empresariais, que prestam assistência à saúde dos funcionários da 

empresa contratante graças ao vínculo empregatício ou estatutário; e os 

coletivos por adesão, que são contratados por pessoas jurídicas de 

caráter profissional, classista ou setorial, como conselhos, sindicatos e 

associações profissionais” [1]. No caso ora sub judice, extrai-se dos 

documentos acostados ao feito que as partes firmaram contrato em 

14.08.2002, sendo o regime de contratação de plano coletivo por adesão- 

Id n.º 16173297, pág.3. É cediço que os contratos coletivos não se pautam 

pelos limites estipulados pela ANS, sendo de livre estipulação, a fim de 

manter o equilíbrio contratual. Aliás, neste ponto, elucidativo é o que se 

afere da consulta ao sítio da Agência Nacional de Saúde Suplementar - 

ANS, referente aos reajustes dos planos coletivos de saúde, verbis: “A 

operadora pode reajustar a mensalidade dos planos de saúde quando 

quiser? Não. Os planos podem ter aumento quando acontecer mudança de 

faixa etária, de acordo com critérios definidos pela ANS e, uma vez ao 

ano, por variação de custos, na data de aniversário do contrato. Nos 

planos coletivos, o índice de reajuste por variação de custos é definido 

conforme as normas contratuais livremente estabelecidas entre a 

operadora de planos de saúde e a empresa que contratou o plano. Esse 

reajuste deve ser comunicado à ANS pela empresa que vende o plano no 

máximo até 30 dias após sua aplicação.” [2] Com efeito, ao contrário do 

que sustenta a parte autora, os reajustes não estão sujeitos aos índices 

divulgados pela ANS, razão pela qual, até prova em contrário, há que se 

presumir que não foram realizados arbitrariamente e de forma aleatória, 

mas sim tendo por escopo preservar o equilíbrio do sistema, de forma a 

garantir a continuidade da cobertura aos segurados. Sob essa realidade, 

não mantendo a requerente relação individualizada com a parte requerida, 

a pretensão autoral de revisão de cláusulas contratuais por abusividade 

carece de lastro jurídico. À proósito colaciono os seguintes julgados: 
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“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - – DEFERIMENTO 

DA TUTELA PARA QUE OS ÍNDICES DE REAJUTES SEJAM AQUELES 

AUTORIZADOS PELA ANS – IMPOSSIBILIDADE - PLANO DE SAÚDE 

COLETIVO – REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE – 16% – ABUSIVIDADE 

– NÃO CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.273 DO 

CPC – LIMINAR RECURSAL MANTIDA - RECURSO PROVIDO.Nos contratos 

de plano de saúde coletivos, o reajuste de preços, que não poderá 

ocorrer em periodicidade inferior a doze meses, se dá por estipulação 

entre as partes e o beneficiário/usuário fica sujeito às condições 

estabelecidas pelo estipulante com a seguradora.Em havendo expressa 

previsão contratual para reajuste anual da mensalidade e não 

demonstrado qualquer indício de excesso ou abusividade no reajuste 

pactuado entre a prestadora de serviços médico-hospitalares e a 

estipulante em 16%, tem-se que não preenchidas as condições para a 

concessão da tutela de urgência, pois ausente a verossimilhança das 

alegações da autora.”(TJ/MT, AI 4336/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

17/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PLANO DE SAÚDE COLETIVO.BENEFICIÁRIAIMPUGNA REAJUSTE DE 

34,90%. Percentual substituído por índice da ANS em liminar da primeira 

instância. Beneficiária não demonstrou impossibilidade de arcar com 

aumento. Perigo de dano não demonstrado. Plano coletivo não segue 

reajuste da ANS. Abusividade de aumento ou irregularidade dos critérios 

contratuais não evidenciadas. Ausência de direito provável. Precedente 

de colegiado ampliado (CPC 942) desta Câmara pela preservação do 

reajuste impugnado até melhor instrução da causa. Recurso provido. 

“(TJSP; AI 2169979-33.2017.8.26.0000; Ac. 11245712; São Paulo; Sétima 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Antonio Costa; Julg. 07/03/2018; 

DJESP 13/03/2018; Pág. 2106) Portanto, entendo ausente, aos menos 

nesta fase, a probabilidade do direito, a qual está a depender de dilação 

probatória para aferição dos efetivos reajustes aplicados e da sua 

eventual abusividade. Destarte, uma vez ausentes, ao menos neste 

momento processual, a satisfação de todos requisitos legais necessários, 

INDEFIRO a tutela provisória de urgência requerida, sem prejuízo de sua 

reapreciação, caso assim se requeira e ocorra a comprovação dos 

pressupostos necessários. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo 

de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela 

parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de Outubro 

2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/contratacao-e-troc

a-de-plano/dicas-para-escolher-um-plano/14-planos-de-saude-e-operador

as/contratacao-e-troca-de-plano/467-planos-coletivos. Acesso em 

2 2 . 0 1 . 2 0 1 8 ,  à s  1 6 : 3 3  [ 2 ] 

http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/contratacao-e-troc

a-de-plano/dicas-para-escolher-um-plano/14-planos-de-saude-e-operador

as/contratacao-e-troca-de-plano/467-planos-coletivos. Acesso em 

22.01.2018, às 16:33.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029513-60.2018.8.11.0041. Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde a parte Autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessários. 

Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no §3° do artigo 99, do CPC, defiro à 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende eletronicamente 

no sitio do TJMT (conciliação.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado ( CPC, art. 334, §3°). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8° do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037984-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTUNES ANDRE DE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART OAB - MT23252/O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT19793/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA NUNES DO CARMO 02912699150 (REQUERIDO)

RAFAEL BRUNO DE JESUS SANTOS (REQUERIDO)

PATRICIA NUNES DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Acerca da assistência judiciária gratuita, o Código de Processo 

Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as 

pessoas jurídicas, possuem o direito no benefício, desde que haja 

insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas 

processuais. No caso em exame, o Requerente se qualifica como servidor 

público e não trouxe nenhum documento com o condão de demonstrar sua 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, se limitando a fazer 

o requerimento no âmbito das argumentações, de modo que não merece 

guarida o pleito. Aliás, analisando o relato contido na petição inicial verifico 

que em razão do negócio entabulado com a empresa Wall Street 

Investimentos, de propriedade dos requeridos Patrícia Nunes de Carvalho 

e Rafael Bruno de Jesus Santos, nota-se que o Autor efetuou aplicação 

no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) e R$3.000,00 (três mil reais), fato 

que, ao meu ver, demonstra a capacidade econômica do Requerente. 

Sequer há nos autos a declaração de pobreza, e ainda que houvesse 

esta possui presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de 

justiça gratuita ser indeferido quando houver elementos em sentido 

contrário, como na hipótese. Nesse sentido: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. O artigo 4º da Lei n. 

1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial”, não deve 

ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 
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interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício. (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Dessa forma, 

indefiro o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo Requerente, pois não 

vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo. Intime o Requerente para comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição. No mesmo prazo, o Requerente deverá emendar a inicial, 

manifestando, no prazo de 15 (quinze) dias, o interesse na realização, ou 

não, de audiência de conciliação ou mediação prevista no artigo 334 do 

Código de Processo Civil (art. 319, VII, do Código de Processo Civil), sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil). Intime-se. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029847-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO LOPES DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029847-94.2018.8.11.0041. Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde a parte Autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessários. 

Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no §3° do artigo 99, do CPC, defiro à 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende eletronicamente 

no sitio do TJMT (conciliação.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado ( CPC, art. 334, §3°). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8° do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030668-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS RICARDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 08:48 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029962-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO XAVIER DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 09:04 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029968-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDSON SANTOS DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PAIVA MACHADO OAB - MT20827/O (ADVOGADO(A))

AFONSO MANGABEIRA JUNIOR OAB - MT0014857A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 09:36 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030228-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARLY CARDOSO RELIQUIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 10:56 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030229-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI DE AMORIM OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 11:28 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030936-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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DEIVISON DA SILVA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 12:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030942-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL DE CANDIDO GIMENES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 08:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014490-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO BENEDITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Requerida para manifestar-se 

acerca da desistência da ação, conforme petição do requerente. ID: 

15763823.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031297-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA KAROLINA DE ARRUDA BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 08:16 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031313-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 08:32 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038441-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MARTINS CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 09:32 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004906-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT0013944A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 09:20 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034748-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR SAMUEL VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Autora/recorrida, para, no 

prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027385-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEDIVALDO CASTRO FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 09:36 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023969-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ARCANJO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 09:52 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023399-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIO CARLOS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 08:32 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1015624-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (RÉU)

AUGUSTO GRANDO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WINSTON SEBE OAB - SP0027510A (ADVOGADO(A))

OTTO WILLY GUBEL JUNIOR OAB - SP172947 (ADVOGADO(A))

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1015624-73.2017.8.11.0041 (p) 

VISTOS, A parte REQUERIDA interpôs no id.n.9372751 EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO à sentença prolatada no id.n. 9185144, alegando a 

ocorrência de omissão em razão da decretação da liquidação extrajudicial 

em 21/07/2017, circunstância que ensejaria a suspensão dos juros e a 

vedação da incidência de correção monetária sobre o valor da 

condenação, fundamentado no artigo 18, alíneas “D” e “F” da Lei n. 

6.024/74. Instada a manifestar, a parte Requerente ofereceu contestação 

aos Embargos no id.n.9727776, defendendo em síntese, que a Lei 

n.11.101/2005 não prevê a exceção que ampere a locatária que tenha 

obtido o deferimento da recuperação judicial, vaticinando ao contrário, que 

o credor proprietário do bem imóvel não se submete aos efeitos da 

recuperação judicial. DECIDO. No caso, primeiramente há de se atentar 

para o fato de que a discussão sobre suspensão dos juros e correção 

monetária teria mais sentido se houvesse sido suscitada durante a 

liquidação/execução de sentença, porquanto estando o presente feito na 

fase de conhecimento ainda não há título executivo algum sobre o qual tais 

encargos possam incidir. Isto porque, ao contrário das ponderações das 

partes, apenas a execução dos valores locativos é que se sujeita aos 

efeitos da recuperação judicial, nos exatos termos do art. 49 da Lei nº 

11.101/05, mas não o direito de reaver o imóvel locado, medida garantida 

pela Lei nº 8.245/91. De mais a mais, no caso vertente a parte 

Requerida/Embargante procedeu à devolução das chaves do imóvel tão 

logo prolatada a sentença. De outra sorte, o dispositivo de lei aventado 

pela parte Embargante, no que interessa, tem a seguinte redação: Art. 18. 

A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os 

seguintes efeitos: (...) d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, 

contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo; (...) f) não 

reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de 

penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas. A 

interpretação que tem sido dada pela Suprema Corte é no sentido que não 

há se falar em não incidência da correção, porque esta é da essência do 

próprio reconhecimento da dívida, e, em relação aos juros, estes deverão 

estar previstos no título a ser habilitado, mas somente serão pagos depois 

do pagamento do passivo principal. A propósito: AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. RECUSA 

INJUSTIFICADA DA SEGURADORA EM PAGAR O PRÊMIO. 1. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABUSO CONFIGURADO. SÚMULAS 

N. 5 E 7 DO STJ. 2. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SÚMULA 

N. 83 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Alterar a conclusão 

do Tribunal local quanto à existência, ou não, de abusividade e 

configuração de ato ilícito demandaria o revolvimento do acervo 

fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas 

contratuais, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via 

eleita, consoante enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 2. É entendimento desta Corte que é devida a correção monetária, 

mesmo em regime de liquidação extrajudicial, e não há fluência de juros 

enquanto não integralmente pago o passivo. Por conseguinte," após a 

satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo passivo que 

os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante 

o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial "(Resp 

1.102.850/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado 

em 04/11/2014, Dje 13/11/2014) 3. Agravo interno improvido. (AgInt no 

AREsp 996.396/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017) RECURSO ESPECIAL. 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÕES. 

JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECRETO DE 

LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. 1. Fica suspensa a fluência de juros 

contra a instituição financeira, sejam legais ou contratuais, a partir do 

decreto de liquidação até o pagamento do passivo. Na hipótese de sobejar 

alguma quantia após a satisfação do principal, os juros serão pagos 

respeitada a ordem estabelecida no quadro geral de credores. 

Precedente. 2. A princípio, a Lei nº 6.024/1974 suspendia a incidência de 

correção monetária sobre as dívidas da instituição financeira em 

liquidação extrajudicial. Porém, o art. 18, f, da referida lei foi modificado, no 

ponto, pelo Decreto-Lei nº 1.477/1976, que prevê a incidência de correção 

monetária sobre a totalidade das obrigações de responsabilidade das 

entidades sob regime de liquidação extrajudicial. 3. A distribuição dos ônus 

sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos 

na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada 

pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados 

implica sucumbência recíproca. 4. Recurso especial parcialmente provido. 

(REsp 1646192/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017) PROCESSUAL 

CIVIL E COMERCIAL. CORRETORA DE VALORES. REGIME DE LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SÚMULA N. 

211/STJ. DL N. 7.661/1945. ART. 44, VI. APLICAÇÃO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. CABIMENTO. SÚMULA N. 43/STJ. ATO ILÍCITO ABSOLUTO E 

ATO ILÍCITO RELATIVO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. (...) 3." É 

entendimento consolidado da Corte que a evolução dos fatos econômicos 

tornou insustentável a não-incidência da correção monetária, sob pena de 

prestigiar-se o enriquecimento sem causa do devedor, constituindo-se ela 

imperativo econômico, jurídico e ético indispensável à plena realização dos 

danos e ao fiel e completo adimplemento das obrigações "(REsp n. 

247.685/AC, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 5.6.2000). 

4. O enunciado da Súmula n. 43/STJ refere-se tanto ao ato ilícito absoluto 

(extracontratual) quanto ao ato ilícito relativo (contratual). Precedentes. 5. 

Conforme disposto no art. 18, alínea d, da Lei n. 6.024/1974, decretada a 

liquidação extrajudicial da empresa, não há fluência de juros enquanto não 

integralmente pago o passivo. No caso, porém, não tendo havido recurso 

da parte interessada quanto ao ponto, deve ser mantido o entendimento 

adotado no acórdão recorrido, que determinou a incidência da norma 

contida no art. 219 do CPC e, como consequência, fixou a fluência dos 

juros moratórios desde a citação válida. 6. Recurso da primeira recorrente 

conhecido e parcialmente provido. Recurso da segunda recorrente 

parcialmente conhecido e desprovido. (REsp 887.131/RJ, Rel. Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, 

DJe 14/10/2013) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 1022 do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, para suspender a cobrança de juros moratórios nos 

termos da sentença id.n.9185144, que somente poderão ser exigidos após 

o integral pagamento do passivo pela parte Requerida/Embargante. No 

mais, permanece a sentença tal como está lançada. Transitada em julgado 

a sentença, fica desde já consignado à parte credora deverá promover a 

habilitação do crédito nos autos da ação falimentar e o presente feito será 

arquivado. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023007-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY COZENDEY DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 10:08 Horas, para realização 
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da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019658-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOBETT INDUSTRIA METALICA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO OAB - MT11120/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOGICA ENGENHARIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT0011652A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Autora/recorrida, para, no 

prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023209-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARKSWELLINGTON CARDOSO BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 10:40 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004331-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR SANTANA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, os embargos de declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, encaminho intimação da parte Embargada 

(Autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022566-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONNE DA SILVA FUZARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 10:56 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030262-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS MIRANDA VILELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 11:12 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036040-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIL JUSTINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 12:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036296-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 08:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036329-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. Y. A. D. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DE ALMEIDA OAB - 022.267.541-13 (REPRESENTANTE)

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 08:16 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036394-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIUDE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 08:48 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 
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Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024168-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE MOURA ZANE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SIRLENE ZACARIAS DE MOURA OAB - 025.912.501-62 

(REPRESENTANTE)

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006868-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IONE DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037144-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO LIMA LEDESMA OAB - SP276816 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1037144-55.2018.8.11.0041(LL) VISTOS, INTIME-SE a parte Autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do 

artigo 321 do CPC, nos seguintes termos: 1) JUNTAR aos autos 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita 

(declaração de imposto de renda, holerite, extrato bancário, etc...), sob 

pena de indeferimento do benefício, de acordo com o artigo 99, § 2º do 

CPC; 2) Adequar o valor da causa, uma vez que este deve corresponder 

ao benefício patrimonial pleiteado, tanto no que se refere ao pedido de 

indenização quanto ao pedido declaratório (art. 292, V e VI do CPC); 3) 

JUNTAR aos autos documentos pessoais (cópia legível do RG e CPF) e 

comprovante atualizado de endereço residencial em seu próprio nome; 4) 

Adequar a sua qualificação pessoal, acrescentando seu endereço 

eletrônico (artigo 319, II, do CPC); Decorrido o prazo supra, voltem os 

autos conclusos para minutar decisão com pedido de tutela de urgência. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032336-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA ELAINE SOARES GALVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 09:04 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036516-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZALEA SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 09:20 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000236-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, os embargos de declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, encaminho intimação da parte Embargada 

(Autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036658-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JACINTO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 09:36 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004875-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora, para manifestar-se 

acerca do pagamento voluntário da condenação.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1020356-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DROGA DELCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA MENDES FERREIRA OAB - MT17173/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN RIBEIRO ANTONIO 69795045253 (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 12/02/2019, às 08:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036670-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARROS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 11:28 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036675-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 11:44 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036732-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVA FERREIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 12:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036812-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA COSTA MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 08:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036990-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 08:16 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036849-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIENE ALVES MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 08:32 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000702-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035546-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037008-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY SILVA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 08:48 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036655-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENDER DE SOUZA MENDES SILVA CAMPOS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 09:04 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036396-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 09:20 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037063-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EDUARDO RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 09:36 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003934-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037074-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IDALINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 09:52 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003273-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINVAL RODRIGUES GOUVEIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003287-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMILSON FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008758-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALANDERSON DA SILVA SANT ANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010688-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELI ESTEFANI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008648-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011770-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MACHADO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT0010405A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

VISTOS, A parte Autora propugnou pela extinção do feito por desistência 

da ação, dispensada a anuência da parte Requerida por não ter sido 

citada. Ante o exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Sem 

custas remanescentes e sem honorários advocatícios por não ter ocorrido 

a angularização processual. Observadas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008353-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO REGINALDO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009132-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVISON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011632-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLI OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012544-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012092-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014565-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, os embargos de declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, encaminho intimação da parte Embargada 

(Autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1010977 Nr: 27991-20.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAREN CORREA 

AMORIM DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

27991-20.2015.811.0041, Protocolo 1010977, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059048 Nr: 50533-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS BARBOSA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON NEVES DOS SANTOS - 

OAB:15.257, ROBERTA JESUS ALVES DE FRANÇA - OAB:19227/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROBERTA SILVA 

BEZERRA RODRIGUES, para devolução dos autos nº 

50533-32.2015.811.0041, Protocolo 1059048, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059051 Nr: 50535-02.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS BARBOSA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON NEVES DOS SANTOS - 

OAB:15.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROBERTA SILVA 

BEZERRA RODRIGUES, para devolução dos autos nº 

50535-02.2015.811.0041, Protocolo 1059051, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 
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38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1069392 Nr: 55174-63.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS BARBOSA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON NEVES DOS SANTOS - 

OAB:15.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROBERTA SILVA 

BEZERRA RODRIGUES, para devolução dos autos nº 

55174-63.2015.811.0041, Protocolo 1069392, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1085247 Nr: 3912-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA NUNES ROCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO APARECIDO FIDELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA NUNES ROCCO - 

OAB:OAB/MT 6737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:17.731, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - OAB:6.576, 

MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - OAB:14941/MT, WARRINGTON 

BERNARDO RONDON DIAS - OAB:14974

 Código do Processo nº 1085247

Vistos,

A prestação jurisdicional neste feito encontra-se exaurida, pela sentença 

homologatória de folhas 435.

Havendo descumprimento do acordo, conforme noticiado nos autos, cabe 

à parte interessada promover a devida execução de sentença, na forma 

estipulada pelo artigo 524, do Código de Processo Civil, sob pena de 

arquivamento do feito.

Ante ao exposto, indefiro o pedido de penhora bacen requerida as folhas 

46, intime-se a parte requerente para no prazo de cinco dias, querendo 

formalizar nos autos o pedido de execução, dando prosseguimento ao 

feito, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo acima, sem manifestação, certifique-se e retornem os 

autos ao arquivo, com as baixas necessárias, observando-se as 

recomendações constantes na CNGC/MT.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 452902 Nr: 24897-40.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOLMIR LUIZ DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHOES DOS 

SANTOS - OAB:8182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12.867/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 Código do Processo nº 452902

Vistos,

 Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, onde foram Julgados os 

Embargos a Execução interposto pela parte executada, tendo a parte 

exequente apresentado nos autos o cálculo atualizado da dívida, 

conforme ordena a decisão de folhas 77/79, para o prosseguimento da 

execução.

Dessa forma, intime-se a parte executada na pessoa do advogado 

constituído nos autos, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar o pagamento da dívida exequenda, devidamente atualizada, 

sob pena de execução forçada.

Decorrido o prazo sem manifestação da executada, diga a parte 

exequente em cinco dias, e voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 113743 Nr: 3771-75.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA REGINA DORNELES VASCONCELOS 

DARÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBÍADES JOSÉ BONFIM - 

OAB:3.210/MT, LEONARDO ALBERTO PRADO FEUSER - OAB:7.792/MT

 Código do Processo nº 113743

Vistos,

Trata-se de Ação Monitória que teve o mandado inicial convertido em Titulo 

Executivo pela sentença (fls. 47v.), passando o feito a ter prosseguimento 

pelos moldes preconizados pelo o artigo 523 do CPC.

Assim, estando à sentença transitada em julgado e não havendo 

comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de 

execução formulado às folhas 85/96 e 98/107.

 Procedam-se as retificações necessárias, estabelecidas na CNCG/MT.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da condenação, na forma estabelecida no artigo 513, 

parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Outubro de2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 869074 Nr: 8841-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILCIMAR BERMOND RUZENNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉA TORQUATO DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 12.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ARAUJO SIQUEIRA - 

OAB:39549, PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - OAB:7.585/MT, RICARDO 

BATISTA BLASI - OAB:12249

 Código do Processo nº 869074

Vistos,

A parte requerente formula pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

A sentença no caso, mantida na corte superior, já transitou em julgado 

(fls. 154).
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Assim, não havendo comprovação do pagamento da condenação nos 

autos, defiro o pedido de execução formulado às folhas 156/157.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, 

intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na forma 

estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.

Havendo pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo prazo, 

apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito exequendo, 

incluído da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, 

ressaltando que eventual pedido de penhora eletrônica 

(Bacenjud/Renajud), o requerimento deverá conter todas as informações 

necessárias para realização do ato, tais como: nome das partes; numero 

do CPF ou do CNPJ da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob 

pena de indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 131537 Nr: 17770-95.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZI RIBEIRO LAVOR DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO CANAVARROS, LABORATÓRIO 

USMAT - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, HOSPITAL SÃO MATHEUS, 

MÁRCIO CANAVARROS SERRA, SOMED COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA 

MÉDICA, ODONTOLÓGICA E ADMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:3338/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719/MT, ELKE REVERDITO - OAB:8218-B, FLAVIO JOSE 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 3437, LECIA NIDIA FERREIRA TAQUES - 

OAB:9.412, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, LUCILENE 

MARIA GONÇALVES SILVA - OAB:5447-MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 Código do Processo nº 131537

Vistos,

A sentença proferida nestes autos foi mantida na corte superior (fls. 

1.714/1.724), tendo a parte autora informado nos autos que formalizou 

acordo com um dos requerido, ao final requer a homologação do acordo 

formalizado, e a intimação dos demais requeridos para cumprimento da 

sentença.

No caso, a condenação foi solidária e o acordo formalizado nos autos 

abrange apenas a autora e o requerido Marcio Canavarros Serra.

Estando a sentença transitada em julgado (fls. 1.771), e não havendo 

comprovação do pagamento integral da condenação nos autos, defiro o 

pedido formulado pela parte autora às folhas 1774/1781, devendo o feito 

ter prosseguimento em relação aos demais requeridos.

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre a autora e o 

requerido Marcio Canavarros Serra anexado às fls. 1687/1689 para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, apenas em relação ao requerido acima citado, 

nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC, prosseguindo o feito em 

relação aos demais requeridos.

Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

Renove-se a capa dos autos.

A seguir, intimem-se as partes requeridas, com exceção do requerido 

Marcio Canavarros Serra, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o 

pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no artigo 513, 

parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Outubro de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 117453 Nr: 6490-30.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS 

ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA ALVES LEAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL VICTOR FERREIRA 

CAVALCANTI BATISTA - OAB:211999, MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH G DE OLIVEIRA 

NAZARIO SILVA - OAB:DEFEN. PÚBLICA

 Código do Processo nº 117453

Vistos,

Trata-se de Ação Monitória que teve o mandado inicial convertido em Titulo 

Executivo pela sentença (fls. 139/143), passando o feito a ter 

prosseguimento pelos moldes preconizados pelo o artigo 523 do CPC.

Estando a sentença transitada em julgado e não havendo comprovação do 

pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de execução 

formulado às folhas 153/156.

Intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no artigo 513, 

parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1205422 Nr: 6633-28.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ALMEIDA GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO BATISTA DE ARAÚJO, FILOMENA 

ARAUJO PARIZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1205422

Vistos,

PROCESSO CONCLUSO SEM CUMPRIMENTO DE ATO ORDINATÓRIO.

 No caso, não constar certificado o trânsito em julgado da sentença 

prolatada nos autos.

 Ante ao exposto, atentando-se ao cumprimento dos atos ordinatórios, 

certifique-se o transito em Julgado, após, voltem-me os autos conclusos 

para apreciação do pedido de cumprimento de sentença formulado nos 

autos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1089257 Nr: 5830-79.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIANY EGRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 384852 Nr: 13991-25.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO FRANÇA AUAD JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SÔNIA CASTRO BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11.652/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA SÔNIA CASTRO 

BRANCO - OAB:106600/SP

 Processo Código nº 384852

Vistos,

Desnecessária a intervenção deste Juízo para obtenção da informação 

requerida pelo exequente às folhas 166/167, visto que a informação 

quanto a existência de imóvel em nome da parte executada, pode ser 

obtida pelo próprio exequente.

Diante do exposto, indefiro o pedido de folhas 166, Intime-se a parte 

exequente para no prazo de cinco dias, promover o normal andamento 

desta execução, requerendo o que entender de direito, sob pena extinção 

e consequente expedição de certidão de crédito em favor do exequente, 

conforme decisão de folhas 160.

Decorrido o prazo acima fixado, com ou sem manifestação do exeqüente, 

voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 191959 Nr: 4528-98.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANNA ILIA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA LEMOS, FLÁVIA 

REGINA MARTINS LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDENIR LUIZ PEREIRA - 

OAB:7546/MT

 Certifico que, encaminho intimação do advogado Rodrigo Pinhedo 

Hernandes , para devolver os autos em cartório, no prazo de 3 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 445460 Nr: 20091-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. E. C. P., CAROLINA CURVO GARCIA COSTA 

PEREIRA, CARLOS ALBERTO COSTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430-MT, SANDRA 

APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA - OAB:11812

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 824879 Nr: 30915-72.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZINHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO, SANECAP - SANEAMENTO DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:22773, GISELE ALVES CARDOSO - OAB:7725, JOANIR 

MARIA DA SILVA - OAB:2324/MT, LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - 

OAB:8340-B/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1078841 Nr: 727-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCEL DE SOUZA OURIVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSI CAIXA DE ASSISTENCIA DOS 

FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:9000, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:12.750/MT, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:1585-A/MT, ITAMAR BATISTA DOS SANTOS - OAB:5987/MT, 

RAPHAELA BEATRIZ RISPOLI NUNES - OAB:OAB/MT 19.705

 Código do Processo nº 1078841

Vistos,

A sentença prolatada nestes autos foi reformada na corte superior, 

conforme acórdão de folhas 109/118, vindo a parte requerente formular 

nos autos pedido de intimação da parte requerida para cumprimento da 

sentença.

Estando a sentença transitada em julgado (fls. 120), e não havendo 

comprovação do pagamento daquela condenação nos autos, defiro o 

pedido de execução formulado às folhas 122/126.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 
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efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1034934 Nr: 39072-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL JOSE VIEIRA NETO, DELMIRA GAMARRA VIEIRA 

NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA, TRESCINCO 

DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884, FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - OAB:12.574 OAB/MS, 

RENATO JOSÉ CURY - OAB:154351/SP, RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729, SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - OAB:19.280/MT

 Código do Processo nº 1034934

Vistos,

A sentença proferida nestes autos foi mantida na corte superior, vindo a 

parte requerente formular pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

A sentença no caso, já transitou em julgado (fls. 157), e não havendo 

comprovação do pagamento da condenação dos honorários nos autos, 

defiro o pedido de execução formulado às folhas 160/161.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Outubro de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1092421 Nr: 7269-28.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13.033/MT

 Código do Processo nº 1092421

Vistos,

A sentença proferida nestes autos foi reformada na corte superior, sendo 

o pedido julgado improcedente, condenando a parte requerente em 

honorários sucumbenciais (fls. 101/105).

O patrono da parte requerida formula nos autos, pedido de intimação da 

parte requerente para pagamento daquela condenação.

A sentença transitou em julgado (fls. 143), e não havendo comprovação 

do pagamento dos honorários sucumbenciais nos autos, defiro o pedido 

de execução formulado as folhas 145.

 Procedam-se as retificações necessárias, estabelecidas na CNCG/MT.

A seguir, intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento dos honorários sucumbenciais, na forma 

estabelecida no artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 718107 Nr: 14280-84.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERBENS IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, LAURA CATARINE S. V. S. DE ABREU - 

OAB:14.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO DE COBRANÇA para CONDENAR a 

parte Requerida INTERBENS IMÓVEIS LTDA representada pela sócia 

ELAINE ROSA MASSANEIRO, ao pagamento do valor dos boletos 

bancários relacionadas às fls. 27/35, no importe de R$ 3.928,92 (três mil, 

novecentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos), acrescido de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

vencimento de cada boleto.CONDENO ainda, a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do 

art. 85, §2º do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 29 de 

outubro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 773284 Nr: 26426-26.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUAN PERNE TIBALDI E SILVA, LUANA PERNE TIBALDI 

E SILVA, LUCIANO PERNE TIBALDI E SILVA, MARIANNA PERNE TIBALDI E 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, EDYEN VALENTE CALEPIS - OAB:15005-A, 

MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12.099-B

 Código – 773284

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 478/485 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente, DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC.

Expeçam-se ALVARÁS dos valores depositados às fls.476/477 em favor 

das partes Requerentes, a ser creditado na conta indicada à fl. 479.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 CPC.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1303094 Nr: 9217-34.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA BROGIATO TORRES, LEANDRO BROGIATO 

BORGES, ADRIANA BROGIATO BORGES, ROSANA BROGIATO BORGES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA STEFANES 

ANTUNES - OAB:19003/MS, SILVIA MARIA STEFANES ANTUNES - 

OAB:18047/MS, VANIA APARECIDA STEFANES ANTUNES - 

OAB:9086/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO a parte Requerida, 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pagar 

aos Requerentes, SANDRA BROGIATO BORGES, LEANDRO BROGIATO 

BORGES, ADRIANA BROGIATO BORGES e ROSANA BROGIATO BORGES 

DA SILVA, a quantia de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta 

reais), referentes à indenização prevista no artigo 3º, inciso I da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro (27/06/2015).CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC).Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 24 de outubro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 865993 Nr: 6363-09.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ILÁRIO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHUWAISER YORK ARIYOSHI, PAULO 

YOSHIHIKO YAMAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Número do Processo: 6363-09.2014.811.0041 Cód. 865993

Procedimento: Ordinário/Processo de Conhecimento.

Parte Autora: João Ilário Cabral

 Parte Requerida: Shuwaiser York Ariyoshi; Paulo Yoshihiko Yamamoto

Data: 30 de Outubro de 2018.

Horário: 14h00min

PRESENTES

O MM. Juiz Yale Sabo Mendes, a primeira parte requerida Shuwaiser York 

Ariyoshi e a segunda parte requerida Paulo Yoshihiko Yamamoto 

representados pelo seu d. advogado Dr. Francisco Anis Faiad (OAB/MT 

3520).

AUSÊNTES

A parte requerente e seu representante legal.

 OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência pelo MM. Juiz, a mesma restou-se prejudicada por não 

ter ocorrido à intimação da parte requerente.

O d. advogado das partes Requeridas requer que insistem os réus na 

realização da audiência de conciliação, pois entendem que o feito poderá 

ser resolvido mediante transação. Requer neste ato a juntada nos autos 

da comprovação de que a empresa mencionada pelo autor na inicial já 

está baixada perante a junta comercial do Estado De Mato Grosso e 

perante a Receita Federal.

 DELIBERAÇÕES

 Pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte decisão:

“Vistos:

1 – Juntem nos autos os documentos apresentados em audiência.

2 – Determino a juntada do Aviso de Recebimento (AR), se constatado que 

a intimação foi recebida com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência 

(NCPC, art. 334).

3 - Em caso negativo, voltem os autos conclusos para redesignação da 

audiência prejudicada.

 4 - As partes presentes saem cientes e intimadas desta decisão. 

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, foi determinado o encerramento deste 

termo.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1148101 Nr: 30832-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO FORTES GAMBARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA O. SANTOS 

FERREIRA - OAB:10.765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Código – 1148101.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 158 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 151/156 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 155 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 158.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1107439 Nr: 13592-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOAO PAULO MESSIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Código – 1107439.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 216 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 200/208 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado às fls. 205 e 208 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 216.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1147763 Nr: 30732-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:20.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Código – 1147763.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 181 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 176/179 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 178 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 181.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 434411 Nr: 13450-55.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Código – 434411.

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 234 manifestou concordância aos valores 

depositados pela parte Executada às fls. 221/225 para pagamento do 

valor da condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ dos valores depositados às fls. 224/225 em favor da 

parte Exequente, a serem creditados na conta indicada à fl. 234.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 385319 Nr: 21007-30.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON SOARES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:11.882-B, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código – 385319.

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 425 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Executada às fls. 420/423 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 423 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 425.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de Outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1244946 Nr: 19549-94.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU FABRINI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Certifico o decurso de prazo para o requerente manifestar acerca da 

intimação de fls. 90. No ensejo encaminho intimação do requerente para no 

prazo legal, promover o regular andamento ao feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 815894 Nr: 22342-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNA LUÍZA CALHAO BARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDAX COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, 

FLAVIANY CRISTINA RODRIGUES, IVANA CORREA BOTELHO 

AZAMBUJA, IRANI SANTOS DA SILVA, IZA BOTELHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7.191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, manifestar 

nos autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 117/118.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032250-70.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE ALVES LEMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1032250-70.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado no ID. 

15896271/15897343, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente, DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC. 

As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC. Renunciado o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, observando as providências de praxe. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036841-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DOS SANTOS LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc n° 

1036841-75.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, FÁTIMA DOS SANTOS LEITE, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

06/06/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente, devido à “fratura em membro inferior 

direito”. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento 

do seguro obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada 

por acidente de trânsito, de acordo com a lei 6.194/74. Boletim de 

ocorrência corroborado no id. 11020577. Termo de Audiência de 

conciliação id. 11944377 no qual restou infrutífera. A Requerida 

apresentou contestação no id. 12312102, arguindo em preliminar pela 

necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda; a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, pela 

improcedência do pedido inicial, ante, a falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Defendeu necessidade de produção de 

prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. 

Sustentou tambem quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não 

vinculação ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização 

da tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de 

invalidez permanente. Impugnação à contestação corroborada no id. 

13090435. Decisão saneadora id. 13861733, determinando realização de 

prova pericial. Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado no id. 

15311425. A parte Requerida (id. 15752918), manifestou sobre o laudo, 

ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (50%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei (70%). A parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação 

(id. 15774065) tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a 

presente demanda. Os autos vieram conclusos para prolação da 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. O processo foi saneado no ID. 

13861733, tendo sido rejeitada às preliminares apresentadas em 

contestação, desta feita, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório 

de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Certidão 

de ocorrência (id. 11020567), Boletim de Ocorrência (id. 11020577), 

Relatório Médico (id. 11020586/11020598), sobrevindo no decorrer da 

instrução Laudo Pericial Judicial id. 15311425, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 15311425), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela 

ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento do valor proporcional ao 

grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária com 

índice INPC a partir do sinistro, enquanto a condenação determinou o 

pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez permanente, com a 

aplicação dos juros e correção monetária, tudo conforme entendimento 

Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência 

recíproca, custas processuais e os honorários advocatícios devem ser 

estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes 

que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há 

sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o 

processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, 

sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando 

a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a 

sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição 

de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As 

despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser 

rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de 

forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São 

Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto 

da ação configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz 

à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 
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Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar a Requerente FÁTIMA DOS SANTOS LEITE a 

quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais),), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 06/06/2017(Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016592-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1016592-69.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, ZILDA PEREIRA DE CARVALHO, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

15/04/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “lesão no joelho direito” . Por tais motivos 

requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, 

referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de 

trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no id. 

13664953. Laudo pericial judicial no id. 15593906. A Requerida apresentou 

contestação no id. 15682399, arguindo em preliminar pela necessidade de 

alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda; a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante, a falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. 

Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também 

que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, 

alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam 

os Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por 

cento) sobre o valor da condenação. A parte Requerente, apresentou 

manifestação ao laudo pericial (id. 16018140) tecendo acerca do 

prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. Impugnação à 

contestação corroborada id. 16018455. Os autos vieram conclusos para 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER 

DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 
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pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio 

requerimento administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão 

foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 

631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir da data do 

julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o requerimento 

administrativo prévio, aplicando regra de transição às demandas ajuizadas 

antes desta data. No referido recurso, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, não existe a necessidade de 

esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer 

da decisão denegatória do benefício ou da indenização, mas existe 

apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de 

que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou 

defesa, impugnando os documentos acostados pela parte Autora para 

comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a 

indenização perseguida, restando, assim, configurado de forma 

inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou 

seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de Ocorrência (id. 13664953), 

Relatório Médico (id. 13664954), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 15593906, concluindo de maneira inequívoca 

pela existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda completa da 

mobilidade de um dos joelhos, o valor da indenização deve corresponder 

ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do teto que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o 

laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 15593906), dá conta de que 

a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada 

como de repercussão leve, com perda de 25% (vinte e cinco por cento) 

de comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Com relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora 

sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: postulou o 

recebimento do valor proporcional ao grau das lesões oriundas de 

acidente automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) 

a partir da citação e correção monetária com índice INPC a partir da da 

data em que entrou em vigor a medida provisória n.340 (29/12/2006), 

enquanto a condenação determinou o pagamento do valor proporcional ao 

grau de invalidez permanente, com a aplicação dos juros e correção 

monetária, tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal 

de Justiça. Na hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e 

os honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao 

“quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão. 

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma 

das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se 

o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que 

o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do 

pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência 

recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. 

Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de 

advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte 

na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil 

comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 
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regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar a Requerente ZILDA PEREIRA DE CARVALHO, a 

quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 15/04/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033225-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OBER SA INDUSTRIA E COMERCIO (RÉU)

 

NÚMERO DO PROCESSO: 1033225-92.2017.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo o despacho de ID nº , 

redesigno Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 04.12.2018, às 

10:00h, a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da 

Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033225-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OBER SA INDUSTRIA E COMERCIO (RÉU)

 

NÚMERO DO PROCESSO: 1033225-92.2017.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo o despacho de ID nº , 

redesigno Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 04.12.2018, às 

10:00h, a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da 

Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025373-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUDSON FERNANDO CARVALHO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA MARTINS FORTES DOS REIS OAB - MT16125/B-B (ADVOGADO(A))

AMATRICE MARTINS VASCONCELOS OAB - MT19313/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

 

NÚMERO DO PROCESSO: 1025373-17.2017.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, em virtude da suspensão do expediente 

forense no dia 02.07.2018, redesigno Audiência de Conciliação/Instrução 

para o dia 04.12.2018, às 10:30h, a ser realizada na Central de 

Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025373-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUDSON FERNANDO CARVALHO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA MARTINS FORTES DOS REIS OAB - MT16125/B-B (ADVOGADO(A))

AMATRICE MARTINS VASCONCELOS OAB - MT19313/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, nesta data, em virtude da suspensão do expediente 

forense no dia 02.07.2018, redesigno Audiência de Conciliação/Instrução 

para o dia 04.12.2018, às 10:30h, a ser realizada na Central de 

Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013658-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA OAB - MT0022418A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON DE FIGUEIREDO (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 
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Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 06 de Setembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013658-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA OAB - MT0022418A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON DE FIGUEIREDO (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 06 de Setembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013658-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA OAB - MT0022418A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON DE FIGUEIREDO (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 06 de Setembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008873-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DOMINGAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROSANA FERREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1008873-36.2018.8.11.0041 REQUERENTE: TEREZA 

DOMINGAS DOS SANTOS, ROSANA FERREIRA RODRIGUES REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. M 

Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

movida por TEREZA DOMINGAS DOS SANTOS, representada pela sua 

neta ROSANA FERREIRA RODRIGUES em desfavor de SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 27.05.2015 foi vítima de acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. Foi designada a audiência de conciliação (id. 12663341, pag. 

01/02). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 14237081, pag. 1/22). 

A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 14407599, pag. 01). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 14407599, pag. 3). 

É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do 

Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 2.1. 

Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve 

ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Não procede também, a 

alegação de que a juntada de “comprovante de residência em nome de 

terceiro” enseja na ausência de condição de procedibilidade, pois o local 

da residência da parte pode ser comprovado por qualquer meio, sendo 

certo que, na própria petição inicial, o autor declarou residir em 

Brasnorte/MT. 2.2 Mérito. O seguro obrigatório DPVAT se trata de um 

contrato legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos 

e regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. In casu, a parte autora foi vítima de acidente de 

trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro inferior 

esquerdo e estrutura crânio-facial. O nexo de causalidade entre às lesões 

e o acidente está comprovado por meio de boletim de ocorrência (Id. 
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12572090), documento médico (Id. 12572095), bem como pela pericia 

médica judicial (Id. 14407599), estando, portanto, atendido o requisito do 

art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, 

necessário aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima 

[art. 3º, §1º, incisos I e II]. Neste ponto, a perícia médica concluiu que o 

acidente causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta no 

membro (inferior esquerdo), de repercussão intensa, avaliada em 75% de 

70%, e no membro (estrutura crânio facial), de repercussão leve, avaliada 

em 10% de 100%, de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, 

tem-se: MEMBRO INFERIOR DIREITO (A) Capital segurado para garantia de 

invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 70%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 75%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 

75% (C) = R$ 7.087,50 (Sete mil reais, oitenta e sete reais e ciquenta 

centavos). MEMBRO ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL (A) Capital segurado 

para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou 

funcional do membro: 100%; (C) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica judicial: 10%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) 

x 100% (B) x 10% (C) = R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). 

Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 8.437,50 (oito mil 

quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 8.437,50 (oito mil quatrocentos e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (27.05.2015), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a 

parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 22 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008873-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DOMINGAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROSANA FERREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1008873-36.2018.8.11.0041 REQUERENTE: TEREZA 

DOMINGAS DOS SANTOS, ROSANA FERREIRA RODRIGUES REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. M 

Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

movida por TEREZA DOMINGAS DOS SANTOS, representada pela sua 

neta ROSANA FERREIRA RODRIGUES em desfavor de SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 27.05.2015 foi vítima de acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. Foi designada a audiência de conciliação (id. 12663341, pag. 

01/02). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 14237081, pag. 1/22). 

A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 14407599, pag. 01). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 14407599, pag. 3). 

É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do 

Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 2.1. 

Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve 

ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Não procede também, a 

alegação de que a juntada de “comprovante de residência em nome de 

terceiro” enseja na ausência de condição de procedibilidade, pois o local 

da residência da parte pode ser comprovado por qualquer meio, sendo 

certo que, na própria petição inicial, o autor declarou residir em 

Brasnorte/MT. 2.2 Mérito. O seguro obrigatório DPVAT se trata de um 

contrato legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos 

e regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. In casu, a parte autora foi vítima de acidente de 

trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro inferior 

esquerdo e estrutura crânio-facial. O nexo de causalidade entre às lesões 

e o acidente está comprovado por meio de boletim de ocorrência (Id. 

12572090), documento médico (Id. 12572095), bem como pela pericia 

médica judicial (Id. 14407599), estando, portanto, atendido o requisito do 

art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, 

necessário aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima 

[art. 3º, §1º, incisos I e II]. Neste ponto, a perícia médica concluiu que o 

acidente causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta no 

membro (inferior esquerdo), de repercussão intensa, avaliada em 75% de 

70%, e no membro (estrutura crânio facial), de repercussão leve, avaliada 

em 10% de 100%, de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, 

tem-se: MEMBRO INFERIOR DIREITO (A) Capital segurado para garantia de 

invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 70%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 75%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 

75% (C) = R$ 7.087,50 (Sete mil reais, oitenta e sete reais e ciquenta 

centavos). MEMBRO ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL (A) Capital segurado 

para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou 

funcional do membro: 100%; (C) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica judicial: 10%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) 

x 100% (B) x 10% (C) = R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). 

Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 8.437,50 (oito mil 

quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 8.437,50 (oito mil quatrocentos e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (27.05.2015), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a 

parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil. 
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Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 22 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013658-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA OAB - MT0022418A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON DE FIGUEIREDO (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA OAB - MT0012246A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 06 de Setembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008873-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DOMINGAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROSANA FERREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente para, querendo, apresentar suas contrarrazões 

aos Embargos de Declaração.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034532-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR SANTOS DE SOUZA (AUTOR(A))

LUCIA BENEDITA DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE VITOR DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

JOAIR TEXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

MAURICIO NUNES SIQUEIRA (AUTOR(A))

ROSELIA LEONEL DE LIMA (AUTOR(A))

MARINETE JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

ENIO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

BENEDITO SAMUEL DA CRUZ (AUTOR(A))

ALICE HENRIQUE CARDOSO (AUTOR(A))

ADENILSON JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

BASIL FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034532-47.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ENIO ALVES 

DA SILVA, BASIL FERREIRA DA SILVA, ALICE HENRIQUE CARDOSO, 

ADENILSON JOSE DA SILVA, LUCIA BENEDITA DA SILVA, VILMAR 

SANTOS DE SOUZA, ROSELIA LEONEL DE LIMA, MARINETE JOSE DA 

SILVA, JOSE VITOR DA SILVA FILHO, JOAIR TEXEIRA DA SILVA, 

MAURICIO NUNES SIQUEIRA, BENEDITO SAMUEL DA CRUZ RÉU: SUL 

AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS 

S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. M Vistos. Verifica-se que a parte autora pediu o 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando 

não possuir condições financeiras de arcar com os custos do processo. É 

certo que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa 

natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de 

justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o 

pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o 

seu indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois apesar dos 

autores se qualificarem, não existe documentos comprobatórios de suas 

rendas atualizadas, situação que obsta neste primeiro momento, o 

acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade de 

comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, mas 

não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica o 

indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 
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gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível a 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE as 

partes autoras para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia 

das declarações de Imposto de Renda dos últimos dois exercícios e/ou de 

outros documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 

Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Outubro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: 

“Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Intimação Classe: CNJ-39 HOMOLOGAÇÃO DO PENHOR LEGAL

Processo Número: 1032965-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON GENTIL PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINCON CARLOS NASCIMENTO (REQUERIDO)

ARENA BAR E RESTAURANTE EIRELI (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº 1032965-78.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ODILSON GENTIL 

PIRES REQUERIDO: LINCON CARLOS NASCIMENTO, ARENA BAR E 

RESTAURANTE EIRELI W Vistos. Considerando que a petição inicial está 

dirigida ao Juízo da 4ª Vara do Trabalho desta Comarca, INTIME-SE a parte 

autora para, em 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento (ar. 321, 

CPC), emendar a petição inicial, indicando corretamente o Juízo a que é 

dirigida. Apresentada a emenda ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Outubro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036183-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE EULARIA DE LISBOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036183-17.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ZENAIDE 

EULARIA DE LISBOA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 16054666, o qual comprova quais foram os documentos entregues, 

porém demonstra que a mesma deixou de apresentar o laudo do Instituto 

Médico Legal. Ocorre que, de acordo com o art. 13 da Resolução CNSP nº 

332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, indenizações e 

demais assuntos do Seguro DPVAT, para requerer o pagamento da 

indenização por invalidez permanente, o beneficiário/vítima deverá 

apresentar, além dos documentos de identificação e do boletim de 

acidente, o “laudo do Instituto Médico Legal da circunscrição do acidente, 

qualificando a extensão das lesões físicas ou psíquicas da vítima e 

atestando o estado de invalidez permanente, de acordo com os 

percentuais da tabela constante do anexo da Lei n.º 6.194, de 1974”. 

Aliás, a própria Lei nº 6.194/74, prevê que o “Instituto Médico Legal da 

jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no 

prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da 

existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais” 

(art. 5º, § 5º). Ressalto, ainda, que tal exigência é confirmada pela 

consulta ao endereço eletrônico da Seguradora Líder, no caminho 

“SEGURO DPVAT” > “Como Pedir Indenização” > “Invalidez Permanente”[1]. 

Portanto, sendo necessária a apresentação do laudo do Instituto Médico 

Legal para liquidação do sinistro no âmbito administrativo, há necessidade 

de complementação da documentação entregue pelo autor no ponto de 

atendimento da seguradora requerida, razão pela qual o requerimento 

administrativo apresentado não atende os requisitos legais anteriormente 

citados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Documentacao-Invalidez-Perm

anente.aspx

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1034192-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Rodrigo Brandão Correa (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (REQUERIDO)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008586-73.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SILVA GRILLAUD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004996-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON NASCIMENTO DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036180-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO FRANCISCO PORTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036180-62.2018.8.11.0041 AUTOR(A): VALDIVINO 

FRANCISCO PORTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 16054648, o qual comprova quais foram os documentos entregues, 

porém demonstra que a mesma deixou de apresentar o laudo do Instituto 

Médico Legal. Ocorre que, de acordo com o art. 13 da Resolução CNSP nº 

332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, indenizações e 

demais assuntos do Seguro DPVAT, para requerer o pagamento da 

indenização por invalidez permanente, o beneficiário/vítima deverá 

apresentar, além dos documentos de identificação e do boletim de 

acidente, o “laudo do Instituto Médico Legal da circunscrição do acidente, 

qualificando a extensão das lesões físicas ou psíquicas da vítima e 

atestando o estado de invalidez permanente, de acordo com os 

percentuais da tabela constante do anexo da Lei n.º 6.194, de 1974”. 

Aliás, a própria Lei nº 6.194/74, prevê que o “Instituto Médico Legal da 

jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no 

prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da 

existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais” 

(art. 5º, § 5º). Ressalto, ainda, que tal exigência é confirmada pela 

consulta ao endereço eletrônico da Seguradora Líder, no caminho 

“SEGURO DPVAT” > “Como Pedir Indenização” > “Invalidez Permanente”[1]. 

Portanto, sendo necessária a apresentação do laudo do Instituto Médico 

Legal para liquidação do sinistro no âmbito administrativo, há necessidade 

de complementação da documentação entregue pelo autor no ponto de 

atendimento da seguradora requerida, razão pela qual o requerimento 

administrativo apresentado não atende os requisitos legais anteriormente 

citados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Documentacao-Invalidez-Perm

anente.aspx

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005794-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. G. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO MOISES DOS SANTOS OAB - 345.788.111-15 

(REPRESENTANTE)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005291-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENNER D LUCA SOUZA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005088-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CESAR MORAES DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005868-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEI PRIETO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))
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Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005068-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DA SILVA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002828-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATILA DIVINO PEREIRA GUERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003721-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUINTINO NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024853-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILTON BENEDITO DE SOUZA RODRIGUES (AUTOR(A))

BRUNA JESUS SILVA DE PAULA (AUTOR(A))

BRUNO REIS (AUTOR(A))

DIEGO ANTONIO NARDES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004508-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR SOARES VICTOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004212-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 454430 Nr: 25953-11.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SIMÃO PERAZOLO, AVELINO TAVARES, 

DULCINÉIA LEITE DE BARROS, DUILIO CEOLIN, ILVO VENDRUSCOLO, 

EDNA MARIA DE ALMEIDA PELLEGRINI, ESPÓLIO DE EUSA MURARO 

FIDELIS, EDILAMAR FIDELIS, GONÇALO MOTEIRO DA SILVA, ESPÓLIO DE 

ARTHUR PANNEBECKER, JUARES PANNEBECKER, LUIZ QUATRIN, 

MANOEL ANTONIO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:OAB/MT 12.208-A

 Em razão da decisão de fls. 567, a parte autora informou o valor do débito 

atualizado, bem como das custas e honorários (fls. 573).

O valor do débito refere-se à atualização até o dia 29.02.2016, data da 

penhora de fls. 468/471, em valor superior.

Assim, a fim de aferir os rendimentos do valor apontado, determino a 

remessa dos autos ao Contador Judicial.

O valor de R$ 128.179,61 (cento e vinte e oito mil, cento e setenta e nove 

reais e sessenta e um centavos) deverá ser corrigido pelos rendimentos 

aplicáveis à Conta única, da data do bloqueio (29.02.2016) até a data do 

cálculo.

Obtido o valor do débito com os rendimentos da Conta Única, faça-se o 

acréscimo do valor de R$ 10.210,11 (dez mil, duzentos e dez reais e onze 

centavos) que se refere às custas e honorários.

Aferido o valor total devido, voltem conclusos para determinação de 

expedição do alvará em favor da parte autora.

O saldo remanescente do valor bloqueado será devolvido ao executado.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 741593 Nr: 38416-48.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA DE SOUSA LOBO BRAGA, SERGIO LEONARDO 

DE CAMPOS BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELL HELICOPTER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE AERONAVES LTDA, PALLAS OPERADORA TURÍSTICA 

LTDA, CONDOMÍNIO DO MALL(SHOPPING PIRATA,S MALL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MÜLLER ABREU LIMA - 

OAB:6.177/MT, DOMINGOS FLEURY DA ROCHA - OAB:30261, 

LEONARDO S. T. MONTENEGRO - OAB:102.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118948, CÉSAR MOTTA MOREIRA - OAB:165.872-RJ, FABIO 

SALES VIEIRA - OAB:11663/MT, HUGO BARROS DUARTE - 

OAB:5.373/MT, LIDIANE CRISTINA SILVA LIMA - OAB:12160, LUCINÉIA 

APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA - OAB:10131/MT, MILENA CROSSI 

DOS SANTOS - OAB:292.635-SP, NÁYRA MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:146652/RJ, PAULO ESTEVES - OAB:15.193/SP, RICARDO 

BERNARDI - OAB:119576/SP, SALO KIBRIT - OAB:69747/SP, Sérgio 
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Toledo - OAB:12.316-SP, Valéria Lúcia de Camargo - OAB:155337/SP

 ....Desse modo, INDEFIRO o pedido de nulidade formulado pela requerida 

Pallas Operadora às fls. 2.645/2.646.Por oportuno, advirto às partes para 

a necessidade de observância ao princípio da Cooperação entre os 

sujeitos processuais, com vistas a evitar a prática de atos protelatórios, 

bem como de não formular pretensão destituída de fundamento e de não 

praticar atos inúteis à defesa do direito, em atenção ao preconizado pelos 

arts. 6º e 77, incisos II e III, todos do Código de Processo Civil.DECLARO 

encerrada a instrução.Assim sendo, INTIMEM-SE as partes para 

apresentarem razões finais escritas, em prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias, assegurada, mediante intimação única, a vista dos autos, nos termos 

do § 2º do art. 364 do Código de Processo Civil.Uma vez transcorrido o 

prazo ou atendida à determinação, o que deverá ser certificado pelo 

Gestor Judiciário, remetam-me os autos conclusos para 

sentença.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, 26 de Outubro de 2018.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 947421 Nr: 58794-20.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMON LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença no qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts. 526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 23).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 29 de Outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 337393 Nr: 8310-11.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MOURA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Vistos,

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso I, 

do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

 Proceda-se a transferência dos valores para a conta indicada às fls. 251.

Transitada em julgado, certifique-se, inclusive quanto ao recolhimento das 

custas e, por fim, arquive-se.

 P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1075189 Nr: 57578-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIELE MARQUES DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO 

- OAB:17992/O, Miron Fernandes Dias - OAB:10142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a advogada Emília A. Assunção Silva, 

subscritora da petição de fls. 104/105, não possui procuração nos autos.

 Dessa forma, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seus advogados 

constituídos nos autos (fls. 09 e 97), para que regularize a representação 

processual ou requeira o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de Outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 972697 Nr: 10583-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLORIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 

LIBERATO - OAB:15205/MT, CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA - 

OAB:14688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MARTINS 

SALVATIERRA - OAB:19575, ALEXANDRE ROESE ZERWES - 

OAB:6.176/MT, DANIEL MULLER DE ABREU LIMA - OAB:6177, JANE 

STELLE BECA SANTOS - OAB:23.432, SÉRGIO HENRIQUE DE BARROS 

MACIEL EL HAGE - OAB:5.703/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida para manifestar-se acerca da petição 

das folhas 143 ao 160, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1123125 Nr: 20091-49.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 5 S TRANSPORTES E LOGISTICA FARMACEUTICA 

LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15110-A/MT, PAULO SEGIO DANIEL - OAB:9173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIGIA TATIANA ROMÃO DE 

CARVALHO - OAB:215.351/SP

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1164487 Nr: 37758-48.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - 

OAB:13156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Nesta data, intimo a parte requerida para manifestar acerca da 

desistência da ação, no prazo de 5 (cinco) dias.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 922027 Nr: 44575-02.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ANTÔNIO DA SILVA, ROSIMEIRE REZENDE 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS - SISTEMA FÁCIL, 

INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA REGINA DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:10108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, RICARDO JOÃO ZANATA - OAB: 

8.360/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO, OAB/MT nº 10.108, para que 

devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 

234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 813234 Nr: 19710-46.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICO DE 

AGUA E ESGOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.E. FERREIRA MECÂNICA DIESEL - ME, 

STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN VINÍCIUS MACHADO - 

OAB:15.071/MT, DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - OAB:18895/O, FLAVIA 

SILVA RIBEIRO - OAB:13240, GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725/MT, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR HAMMOUD - 

OAB:5265/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). MARLON HUDSON MACHADO, OAB/MT nº 15.642, para que devolva 

estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 234, §§ 1º 

e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 269300 Nr: 1623-52.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO NICOLAU KACZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Destarte, indefiro o pedido do retorno aos autos do executado Paulo 

Kaczan. (ii)Ilegitimidade Passiva:Compulsano os autos, verifico que a 

presente demanda tramita apenas em desfavor do executado Pedro 

Nicolau Kaczan, uma vez que foi homologada a desistência do executado 

Paulo Kaczan às fls.88.Ocorre que a sentença proferida nos autos em 

apenso n.º 148-56.2010.811.0041, código n.º 407969, declarou a nulidade 

da fiança prestada pelo executado Pedro Pedro Nicolau Kaczan no 

contrato objeto da presente execução, razão pela qual é manifesta a 

ilegitimidade do executado para figurar no polo passivo desta ação. Deste 

modo, extingo o processo, sem resolução do mérito, em relação ao 

requerido Pedro Nicolau Kaczan, nos termos do artigo 485, VI do Código 

de Processo Civil. CONDENO ainda a exequente ao pagamento das 

custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios 

sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do 

Código de Processo Civil, em favor de Pedro Nicolau Kaczan.Registrada 

nesta data no sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 23 de Outubro de 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 341254 Nr: 11501-64.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVIGES ALENCAR DE ARRUDA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ANTONIO ANDRIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:9.231-A

 Vistos,

Proceda-se a transferência do valor penhorado ao exequente (fls. 241).

No mais, cumpra-se o decisum de fls. 204/205, o qual determinou a 

suspensão da execução, pelo prazo de 01 ano, a partir daquela data.

Transcorrido o prazo supra sem indicação precisa de bens, DETERMINO, 

desde já, a suspensão sine die e o arquivamento dos autos, nos termos 

do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Outrossim, anoto que, já tendo sido realizadas diligências via sistemas 

disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão 

admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente 

demonstre a modificação da situação econômica do executado (STJ, AgInt 

no REsp 1380015/RS, DJe 06/10/2016 e REsp. 1.284.587/SP, DJe 

29/02/12).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 157815 Nr: 5400-11.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BATEC CONSTRUTORA E INCORP. LTDA, RONIMARCIO 

NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON VELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4.247/MT, FABÍOLA MONTEIRO PARDAL - OAB:6621/MT, 

JOSÉ CARLOS GOMES - OAB:4285/GO, NEILSON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:12835, NEILTON CRUVINEL FILHO - OAB:10046 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAÚDIA ALVES SIQUEIRA - 

OAB:6.217 - B - MT

 Vistos,

Autorizo o levantamento dos valores referentes aos honorários 

sucumbenciais, no valor e conta indicados às fls. 335/338, declarando, 

consequentemente, extinta a execução.

Autorizo ainda o levantamento do valor excedente pelo autor-executado, 

na conta indicada ás fls. 345/346.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 213941 Nr: 23034-25.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NABHIA LOUTFI BOU RASLAN, ESPÓLIO DE LOUTFI 

SALIM BOU RASLAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CAMILOTTI LTDA, 

CONDOMINIO GIARDINO DI ROMA, ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI, 

DIOGO WOBETO, DL IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, HELIO TEIXEIRA LACERDA - OAB:15.283/MT, 

JOCELI KUHN - OAB:3913/MT, LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - 

OAB:59659/PR, MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8745-B/MT, SIDNEI 

GUEDES FERREIRA - OAB:7.900/MT

 Vistos,
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Intimem-se as partes para que se manifestem sobre o auto de penhora e 

avaliação acostado aos autos, no prazo comum de 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 346602 Nr: 16798-52.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX WILLIAN BARBOSA FUNARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE DA ROSA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235/MT, VITOR ALMEIDA SILVA - OAB:14252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO ANDRE DA ROSA 

MIGUEIS - OAB:14.738-A/MT

 Vistos,

Proceda-se a transferência do valor penhorado ao exequente (fls. 207), 

na conta de seu procurador, pois possui podres especiais.

No mais, cumpra-se o decisum de fls. 200/201, o qual determinou a 

suspensão da execução, pelo prazo de 01 ano, a partir daquela data.

Transcorrido o prazo supra sem indicação precisa de bens, DETERMINO, 

desde já, a suspensão sine die e o arquivamento dos autos, nos termos 

do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Outrossim, anoto que, já tendo sido realizadas diligências via sistemas 

disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão 

admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente 

demonstre a modificação da situação econômica do executado (STJ, AgInt 

no REsp 1380015/RS, DJe 06/10/2016 e REsp. 1.284.587/SP, DJe 

29/02/12).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 91055 Nr: 13179-61.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINENTAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E 

COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALBOSCO E BARBOSA LTDA, ANTONIO 

VIRGINIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FONTANA SILVEIRA 

- OAB:OAB/MT 19.851, JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - 

OAB:10455/MT, JULIANA FONTANA SILVEIRA - OAB:15573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO JOSETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:11145/MT, SILAS LINO DE OLIVEIRA - OAB:9.151/MT

 Vistos,

Não conheço da arguição de impenhorabilidade suscitada pelo executado 

às fls. 203/206 face à preclusão consumativa. Com efeito, ao tempo da 

impugnação de fls. 188/189, incumbia ao executado suscitar toda matéria 

de defesa, sob pena de preclusão. Dessa forma, não cabe a este, 

afastada a primeira arguição de impenhorabilidade, proceder à inovação 

da tese, suscitando outra causa de impenhorabilidade.

 Proceda-se a transferência do valor penhorado ao exequente.

No mais, considerando que a presente execução já restou suspensa por 

01 (um) ano anteriormente (fl. 199), transcorrido o prazo supra sem 

indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do 

art. 921 do CPC).

Outrossim, anoto que, já tendo sido realizadas diligências via sistemas 

disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão 

admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente 

demonstre a modificação da situação econômica do executado (STJ, AgInt 

no REsp 1380015/RS, DJe 06/10/2016 e REsp. 1.284.587/SP, DJe 

29/02/12).

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 869983 Nr: 9547-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDINEI ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MIRENE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA- CUIABA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 Vistos,

1. DEFIRO o pedido de fls. 178/180. Proceda-se a transferência dos 

valores ao requerente, na conta ali indicada.

2. O autor já é benefíciário da assistência judiciária grautuita (fls. 39).

 3. Cumpra-se e, em seguida, arquive-se, com baixa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 69680 Nr: 6854-26.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METALÚRGICA GERDAU S/A por endosso de GERDAU 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDICÉIA SOUZA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, MARCELO ZANDONAI - OAB:4.266/MT, VANIA 

WONGTSCHOWSKI KLEIMAN - OAB:183.503 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROQUE CARDOSO BARROS 

JUNIOR - OAB:6076-RO

 Vistos,

1. Anote-se a exclusividade na intimação da exequente, em nome da 

advogada indicada às fs. 290.

 2. Efetuado o depósito dos honorários periciais, cumpram-se às demais 

determinações constantes no decisum de fls. 253/254.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 7415 Nr: 11300-87.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DA SILVA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL A GAZETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6.199/MT, 

PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Vistos,

1. Defiro o pedido retro (fls. 628).

2. Tratando-se de prestações periódicas, AUTORIZO a transferência das 

parcelas vincendas, a serem consignadas em Juízo, para a conta indicada 

às fls. 628, independentemente de nova ordem judicial.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 16755 Nr: 12487-62.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERCINA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9368, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, 

ANA PAULA CASTRO SANDY - OAB:6572, ANA PAULA GALINDO 

VANALLI - OAB:6134-E, Andreia Cilene Mauro Martins - OAB:6.155, 

Flávio Gill Ferreira Machado - OAB:10725, GABRIEL KAJIURA ROSA - 

OAB:13436, JANAINA GOMES DA SILVA - OAB:10384/MT, KLEYSSON 

HANDERSSIN ARANTES SOUZA DE CAMPOS - OAB:6551-A, Luciana 

Ferreira Lemos dos Santos - OAB:14516-E, NORMA SUELI DE 

CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, TAMIRIS CRUZ POIT - 

OAB:14659/MT, THATIANY SANTANA DE CAMPOS FREITAS - 

OAB:12238/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:5717/MT

 Vistos,

Vislumbra-se dos autos que, em atenção ao acordo celebrado entre as 

partes, o crédito executado foi satisfeito com o valor objeto da penhora 

nas contas da executada.

Ante o exposto, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso I, 

do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

 Proceda-se a transferência dos valores para a conta indicada às fls. 268.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 777001 Nr: 30337-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIR HENRIQUE PALEARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENTURA MAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

EMBARCAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238/MT, LAURO ALVES PEREIRA - OAB:15349, MARILZA DE 

CASTRO BRANCO - OAB:17146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERMANO COSTA ANDRADE - 

OAB:2.835/AM, KEYTH YARA PONTES - OAB:3.467-AM, RENNALT 

LESSA DE FREITAS - OAB:8.020

 Vistos,

Não conheço da impugnação de fls. 179/186, face à preclusão temporal 

(certidão de publicação da intimação anexa).

Anoto, por oportuno, que ao contrário do sustentado pelo executado, 

houve regular intimação para na fase de cumprimento de sentença (fls. 

124 e 151).

HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo Contador Judicial às fls. 

174/175.

Proceda-se à transferência do valor depositado ao exequente, em conta a 

ser indicada por este.

Em seguida, intime-se o exequente para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 30 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 762398 Nr: 14919-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÂNGELA LÚCIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6.232/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANY ROBERTA 

CONCEIÇÃO - OAB:13004, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 Vistos,

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso I, 

do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

 Proceda-se a transferência dos valores para a conta indicada às fls. 206, 

pois o procurador tem poderes especiais [fls. 11].

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 243686 Nr: 12113-70.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILIZE HELENA GRINGS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4.784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos,

Proceda-se a transferência do valor penhorado ao exequente, por 

intermédio de seu procurador, pois possui poderes especiais para tanto 

(fls. 229/230v).

No mais, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento provisório dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Outrossim, anoto que, já tendo sido realizadas diligências via sistemas 

disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão 

admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente 

demonstre a modificação da situação econômica do executado (STJ, AgInt 

no REsp 1380015/RS, DJe 06/10/2016 e REsp. 1.284.587/SP, DJe 

29/02/12).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 878147 Nr: 15566-92.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 06, 

KEIZE KATIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DIAS BARBUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT, SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Requerente para que se manifeste acerca da certidão do 

Sr. Oficial de justiça, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 280632 Nr: 6214-57.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINUANO REFRIGERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, DANIELA FERNANDES - OAB:5991, DENISE 

FERNANDES BERGO - OAB:9675/MT, ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:1.761/RO, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20.572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - OAB: 9.391-B/MS, LIGIA CASTRILLON 

DO CARMO MACHADO - OAB:22602/O, NILTON LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, OAB/MT nº 4.032, para que 

devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 

234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 321502 Nr: 23293-49.2007.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA PRADO E COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:10.889-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). ARTHUR MULLER COUTINHO, OAB/MT nº 10889, para que devolva 

estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 234, §§ 1º 

e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 12110 Nr: 2351-11.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

METALURGICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEVIX - ENGENHARIA E CONSTRUCAO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:10.613/MT, MARCONDES RAI NOVACK - OAB:8571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELICÁSSIA DE ARRUDA 

JAUDY SIQUEIRA - OAB:4.672/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES, OAB/MT nº 24.586, para 

que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do 

art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 725211 Nr: 20927-95.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURENÇA AUXILIADORA VIEIRA DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:10.889-O/MT, ELIANE M.M.AFFI - OAB:9022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). ARTHUR MULLER COUTINHO, OAB/MT nº 10889, para que devolva 

estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 234, §§ 1º 

e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 725210 Nr: 20926-13.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON MOREIRA DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA MONICA BARROS 

MULLER COUTINHO - OAB:MT/ 15.372/0, ELIANE MENDES MULLER 

AFFI - OAB:9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). ARTHUR MULLER COUTINHO, OAB/MT nº 10889, para que devolva 

estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 234, §§ 1º 

e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 218570 Nr: 27236-45.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI, ANTONIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA 

COSTA STEFAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINHA DIRETA CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

ALVARO DA CUNHA NETO - OAB:12069/MT, ANTONIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA ESTEFAN - OAB:7.030/MT, PRISCILLA 

CARVALHO DA CUNHA - OAB:253.719-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA, OAB/MT nº 15893/B, para que 

devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 

234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1286517 Nr: 3732-53.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO G. CLARINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO GOUVEIA RIBEIRO - 

OAB:287270/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Requerente para que dê prosseguimento ao feito no prazo 

de 05 dias, sob pena de ter o feito devolvido sem cumprimento.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1116885 Nr: 17408-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORAYA THEODORA HADAD SIMIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGILAS FERREIRA IND. COM. LTDA., 

CARLOS FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). ANTONIO MONREAL ROSADO, OAB/MT nº 2883, para que devolva 

estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 234, §§ 1º 

e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1125133 Nr: 20968-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXVINIL TINTAS E VERNIZES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOOMAT ZOOTECNICA MATO GROSSO LTDA, 

JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR, ALEX SANDER ANTUNES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 

6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVIDES ATAÍDIO 

GONÇALVES - OAB:13.440-A

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). PEDRO DE ALMEIDA PINHEIRO, OAB/MT nº 25.509, para que devolva 

estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 234, §§ 1º 

e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 244543 Nr: 12890-55.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, MARIO CARDI 

FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIDENCI COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:OAB/MT 3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO VAZ UCHOA - 

OAB:175864

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO, OAB/MT nº 23.045, para que 

devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 

234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 940325 Nr: 54747-03.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES CESAR RODRIGUES DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). SAULO DALTRO MOREIRA SILVA, OAB/MT nº 10.208, para que 

devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 

234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 805660 Nr: 12127-10.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYARA RODRIGUES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722, MARIA 

CLAUDIA DE C. BORGES STABILE - OAB:5930, PEDRO MARCELO DE 

SIMONE - OAB:3937/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). LUCIANO GABILAN SANCHES, OAB/MT nº 17.255, para que devolva 

estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 234, §§ 1º 

e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 958217 Nr: 4066-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Adjudicação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGEVIX ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS METALURGICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6.072-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - 

OAB:8361/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES, OAB/MT nº 24.586, para 

que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do 

art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 237450 Nr: 6516-23.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXVINIL TINTAS E VERNIZES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOOMAT ZOOTECNICA MATO GROSSO LTDA, 

JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA CALÇA RONDON - 

OAB:18.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). PEDRO DE ALMEIDA PINHEIRO, OAB/MT nº 25.509, para que devolva 

estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 234, §§ 1º 

e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 373512 Nr: 9999-56.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANIBAL MOTTA TORRES, OLINDA BRITO LEAO 

TORRES, VIVALDO BARBOSA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO PONCE DE ARRUDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/MT, CARLOS ALBERTO DE VASCONCELOS - 

OAB:7036/MT, DANIELE LUIZARI STABILE DE SENA - OAB:10.420, 

DIOGO SOUZA CAMPOS - OAB:12.513/MT, HERNANI ZANIN - 

OAB:11770/MT, LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - 

OAB:59659/PR, RICARDO JOSE REGIS RIBEIRO - OAB:15.722, ROBSON 

RONDON OURIVES - OAB:4.998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). ROBSON RONDON OURIVES, OAB/MT nº 4998, para que devolva 

estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 234, §§ 1º 

e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 66913 Nr: 323-02.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO LEONCIO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE COMERCIAL TRIÂNGULO LTDA, 

SOCIEDADE COMERCIAL AJJ LTDA, DOUGLAS DALBERTO NAVES, JOÃO 

ARANTES NETO, RICARDO BORGES ARANTES, ANA PAULA JUNQUEIRA 

VILELA CARNEIRO VIANNA, ANTONIO EMÍLIO FEIERABEND, ANTONIO 

JOSÉ JUNQUEIRA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT, ISIS BEATRIZ AMARAL DE ARAUJO - 

OAB:4125/MT, SAMIR HAMMOUD - OAB:5265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE SAPIA ZOCANTE 

SARAIVA - OAB:214.239/SP, AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - 

OAB:5882/MT, FILINTO CORRÊA DA COSTA JUNIOR - OAB:11.264/MT, 

GERALDO CÉSAR LOPES SARAIVA - OAB:160.510/SP, HELDA 

FERREIRA - OAB:9.138/MT, LUCIANA GAMBALLI CORREA DA COSTA - 

OAB:4.726, PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - OAB:17803, 

RENATO MAURILIO LOPES - OAB:145802/SP, RENATO MAURILIO 

LOPES - OAB:160.510/SP, SORAYA SAAB - OAB:288060, VERA LÚCIA 

DIAS CESCO LOPES - OAB:121853/SP

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI, OAB/MT nº 20.005, para que 

devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 

234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 
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à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 277054 Nr: 4997-76.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FONOCLIN CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, CRISTINA BELLÓ - OAB:6345-MT, HUGO BARROS 

DUARTE - OAB:5.373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA 

- OAB:6.711/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, NELSON 

JOSÉ GASPARELO - OAB:2973-B/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES, OAB/MT nº 24.586, para 

que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do 

art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1106679 Nr: 13262-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WORLD SPORTS E MARKETING SOLUÇÕES 

ESPORTIVAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO BARRA DO PARI, ENGEGLOBAL 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: joilson lima dos santos - OAB:, 

RAFAEL VACCARI TAVARES - OAB:158809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS EHRET GARCIA 

- OAB:16.394, RAIANE ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371

 Intimo a parte Autora para que se manifeste quanto a petição juntada em 

fls. 64/75, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 718440 Nr: 14449-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRYANO BARBOSA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB: 9475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). NILSON PORTELA FERREIRA, OAB/MT nº 12925, para que devolva 

estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 234, §§ 1º 

e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1056270 Nr: 49241-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO TEIXEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YUKIO CARLOS ABIKO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EPAMINONDAS JOSÉ MESSIAS - 

OAB:15301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORVALINO GLERIAN - 

OAB:18.906/MT, MÔNYKA FORTES - OAB:24111/O

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 53/55, tendo em vista que, em consulta ao Sistema 

Bacenjud, verifiquei que, não obstante tenha sido dada ordem de 

desbloqueio dos valores bloqueados no Banco do Brasil S/A (fl. 49), tal 

comando judicial não restou cumprido pela instituição financeira.

Dessa forma, procedi, nesta data, com o reenvio do comando de 

desbloqueio, conforme demonstra o extrato a seguir.

Intime-se.

No mais, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 908092 Nr: 35598-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANTONIO MOREIRA DA COSTA, GALDINO 

ANTONIO DA FONSECA COSTA, JOÃO GOMES DA SILVA, FRANCISCO 

ALBANO LIMBERGER, ENIR MARIA DA SILVA, FERNANDA MARA 

FRASSON, JOSÉ GOMES FILHO, GRACELIZA DA SILVA OLIVEIRA 

RODRIGUES, WILMA DA SILVA OLIVEIRA, LEONARDO JOSÉ DA SILVA 

OLIVEIRA, ESPOLIO DE JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, JOARI 

ASTROGILDO DE FIGUEIREDO, ESPOLIO DE JOSÉ MISSIO, DIVALINA 

ANNA MISSIO, MARIA DE FATIMA JACOMEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - OAB:OAB/MT 

15.732-A

 ...Com efeito, DEFIRO O PEDIDO da parte autora, a fim de que incida na 

correção monetária do valor devido, os expurgos inflacionários 

posteriores, possibilitando, assim, a correção plena.Determino, ainda, a 

inclusão dos juros remuneratórios, pois estes foram expressamente 

previstos no título executivo.Remetam-se os autos à Contadoria Judicial 

para atualização do débito, promovendo-se a inclusão dos expurgos 

inflacionários posteriores, bem como dos juros remuneratórios, sendo que 

estes devem ser aplicados somente até a data de citação nos autos da 

ação civil pública que originou o título .Obtido o valor dos juros 

remuneratórios até a data da citação na ação civil pública, tal valor deverá 

ser corrigido monetariamente até a data do cálculo. Ultimados os cálculos, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 

dias.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, 25 de Outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Helena Maria Bezerra Ramos

 Cod. Proc.: 913163 Nr: 38976-82.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE DE POSTOS 3R LTDA, RODRIGO DOS 

SANTOS OSMAR, KARLA ALESSANDRA BARBATO DA SILVA, RENATO 

GABRIEL DOS SANTOS OSMAR, JULIANE LOPES GUIMARÃES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4057/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - 

OAB:11978-A/MT

 Vistos etc.

Certifique-se se todos os réus foram citados e apresentaram contestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 702687 Nr: 37309-03.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA DE MORAES ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO DE SOUZA 

MORAES - OAB:4834 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 
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OAB:9441, ANDRÉ COSTA FERRAZ - OAB:SP-271.481-A, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:SP 261.030, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). WILAON ROBERTO DE SOUZA MORAES, OAB/MT nº 4834, para que 

devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 

234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 178852 Nr: 5324-84.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINARA TEIXEIRA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO - 

OAB:13.950/MT, HUMBERTO FERNANDO MONTEIRO FERREIRA - 

OAB:4507/MT, MARIA AUXILIADORA DA SILVA GARCIA LEAL - 

OAB:4887/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:10.889-O/MT, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022/MT, 

PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO, OAB/MT nº 13.950, para que 

devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 

234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 211400 Nr: 21945-64.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO GILBERTO DE OLIVEIRA SOUZA RAGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINHA DIRETA CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

ALVARO DA CUNHA NETO - OAB:12069/MT, ANTONIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA ESTEFAN - OAB:7.030/MT, PRISCILLA 

CARVALHO DA CUNHA - OAB:253.719-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA, OAB/MT nº 15893/B, para que 

devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 

234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 798439 Nr: 4828-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS PARTICIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LF ALVES DE OLIVEIRA LOCAÇÃO ME, LF 

ALVES DE OLIVERIDA LOCAÇÃO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOLAN 

SCARAMUZZA - OAB:220482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que dê prosseguimento ao feito no prazo de 05 

dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 94647 Nr: 5336-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORAYA THEODORA HADAD SIMIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGILAS FERREIRA IND. COM. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). ANTONIO MONREAL ROSADO, OAB/MT nº 2883, para que devolva 

estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 234, §§ 1º 

e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 164312 Nr: 5552-59.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA SANTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES NOVA ERA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR DERVALHE - 

OAB:2142/MT

 Intimo a exequente para retirar a certidão de crédito expedida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 288141 Nr: 8940-04.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIZABETH AVELINO VIEIRA, EMI-KA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MAURO AVELINO DE SOUZA 

VIEIRA, CARLOS JOSE AVELINO DE SOUZA VIEIRA, LISE MARIA VIEIRA 

JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIR CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izonildes pio da silva - 

OAB:6486-B

 Assim sendo, JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicável 

subsidiariamente à espécie.Não obstante, no que se refere ao 

levantamento dos valores, ressalto que, por se tratar de crédito 

pertencente ao espólio, o valor relativo à primeira parcela, qual seja, R$ 

55.000,00 (cinquenta e cinco mil), deverá ser objeto de sucessão legítima, 

por meio do inventário. Dessa forma, no que se refere ao valor 

correspondente ao pagamento dos créditos de aluguéis e assessórios, 

INDEFIRO o pedido de levantamento de valor e DETERMINO a vinculação do 

mesmo ao processo de inventário em trâmite na 5ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões (autos nº 52498-45.2015.811.0041, Código 

1063333).EXPEÇA-SE ofício à Conta Única e ao r. Juízo da Vara 

Especializada, com cópia desse despacho.Por outro lado, no tocante ao 

valor relativo aos honorários advocatícios, tenho que comporta 

deferimento, a possibilitar que o causídico receba diretamente o crédito 

estampado no acordo. Sendo assim, DEFIRO o pedido de levantamento do 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). EXPEÇA-SE o competente alvará 

eletrônico para transferência do valor ao causídico Marcelo dos Santos 

Barbosa, observando-se a conta bancária indicada à fl. 290.As custas 

processuais e os honorários advocatícios deverão ser arcados na forma 

pactuada.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as 

diligências necessárias, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 123227 Nr: 10693-35.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOSIEL RANGEL DE SOUZA, LOURDES FÁTIMA SÊMPIO 

DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO MANOEL DA MATA, OSVALDO 

DONIZETE DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RHEANNI FÁTIMA SÊMPIO DE 

SOUZA - OAB:16207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Cumprindo determinação do MM. Juiz de Direito, Bruno D'Oliveira Marques, 

intimo as partes de que fora agendado Leilão Judicial dos bens 

penhorados nestes autos para os dias 04 e 12 de dezembro de 2018, que 

será coordenado pela Central de Praças e Leilões do Fórum de Cuiabá, 

nos termos do Of. Circular nº 005/2018, juntado às fls. 600, sendo que o 

leilão presencial será realizado no Slão de Eventos do Roari Hotel, situado 

na Av. General Vale, nº 560, Bandeirantes, Cuiabá e o leilão eletrônico 

através dos sites www.sbjud.com.br e/ou www.majudicial.com.br ou 

www.kleiberleiloes.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 760861 Nr: 13251-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA, MARIA 

MADALENA HRUSCHKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA BARRATUR TRANSPORTE E 

TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ALMEIDA - 

OAB:9.819-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ANDRÉ DA MATA 

- OAB:10.521/MT, LEONARDO ANDRÉ DA MATA - OAB:9126, RUDINEI 

ADRIANO SPANHOLI - OAB:18030/O

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da petição das 

fls.86/97, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 701567 Nr: 36188-37.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DE ANDRADE MARTINS, ALAIDE DA COSTA, 

ALAIDE DA COSTA, C. C. M.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14.169/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA MOREIRA - OAB:6.740/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, LEONARDO DANIEL LOWE - OAB:6905-E OAB/MT, LUIS 

EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866, NELSON JOSÉ 

GASPARELO - OAB:2.693-B/MT, PEDRO BALATA FILHO - 

OAB:12308/MT, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864/MT

 Intimo a parte Requerida para que no prazo de 05 dias se manifeste 

quanto a petição juntada em fls. 215/216.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 433929 Nr: 13188-08.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO PEREIRA DA SILVA, DONIZETE MARTIN 

LOPES, FERNANDO GROFF, FRANCINE GROFF, FRANCISCO 

MONTAGNOLI DOS SANTOS, HILDA MARIA SOARES DA SILVA, IZAURA 

CEZARIO DA SILVA, LIRIO WEISSHEIMER, VONI GORCK WEISSHEIMER, 

NERI STEFFENON, ROMEU BECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, ERODILCE DOS SANTOS GUIMARÃES - OAB:16.518, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, RAFAELA GALESKI - 

OAB:20.401, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Intimo as partes para que se manifestem acerca das informações 

juntadas pela contadoria judicial, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1090855 Nr: 6491-58.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA MARQUES MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001639-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001639-03.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: UNICA 

FOMENTO MERCANTIL LTDA EXECUTADO: GRAMARCA VEICULOS LTDA 

W Vistos. 1. BACENJUD: Considerando que o dinheiro encontra-se em 

primeiro lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, 

que deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada: 

GRAMARCA VEÍCULOS LTDA, portadora do CNPJ nº 20.379.987/0006-19, 

sobre o valor total de R$ 44.571,51 (quarenta e quatro mil, quinhentos e 

setenta e um reais e cinquenta e um centavos). Registro que a providência 

será cumprida de acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo 

Civil, observando-se, para tanto, a última atualização do débito 

apresentada pela parte credora, sem prévia ciência do ato à parte 

executada. Conforme determina o artigo art. 512, § 2º, da CNGC-Foro 

Judicial, MANTENHA-SE o feito concluso em gabinete para a efetivação da 

constrição acima deferida através do Sistema Bacenjud. Tornando exitosa 

a penhora de valores, OFICIE-SE ao departamento responsável pela Conta 

Única do Tribunal de Justiça informando sobre a constrição realizada nos 

autos, fornecendo as informações necessárias para a vinculação do valor 

penhorado nestes autos. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem, devendo a parte executada 

que não possuir procurador constituído nos autos ser intimada por carta 

com aviso de recebimento. Anote-se que, no prazo supra, deverá a parte 

executada comprovar, se for o caso, que o numerário bloqueado é 

impenhorável e/ou que há excesso da penhora (art. 854, § 3º, incisos I e II, 

do Código de Processo Civil. Havendo manifestação pela parte executada, 

INTIME-SE a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 

(cinco) dias, de acordo com os artigos 9º e 10 do Código de Processo 

Civil. Não havendo manifestação da parte executada, converter-se-á a 

indisponibilidade da quantia bloqueada em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo, conforme determina o art. 854, § 5º, do Código de 

Processo Civil. 2. DELIBERAÇÕES FINAIS: Em caso de, mesmo realizadas 

todas as buscas via sistemas judiciais disponíveis, não ter sido 

localizados bens hábeis a assegurar o pagamento do débito exequendo, 

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa. 
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Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do 

art. 921 do CPC). Anoto que, já tendo sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o 

exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado 

[1]. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 29 de 

Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] STJ, 

AgInt no REsp 1380015/RS, DJe 06/10/2016 e REsp. 1.284.587/SP, DJe 

29/02/12

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036456-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA ROCHA PRIANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036456-93.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

GABRIELA ROCHA PRIANTE REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais, Repetição do Indébito e Pedido de Tutela Provisória 

Antecipada de Urgência, proposta por GABRIELA ROCHA PRIANTE TELES 

AVILA, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em síntese, o a autora narra ser servidora pública 

do estado de Mato Grosso, e, que sempre recebeu sua remuneração todo 

dia 20 de cada mês, contudo em virtude da crise que assola o país, o 

governo do Estado passou a efetuar o pagamento todo dia 10 do mês 

subsequente. Aduz que a instituição ré ao verificar o atraso do 

recebimento do crédito consignado contratado pela autora, efetuou o 

desconto referente ao contrato diretamente da sua conta corrente, o que 

vem ocorrendo mensalmente desde o mês de dezembro/2016. Informa que 

não deu causa a qualquer tipo de atraso, bem como o banco sabe que o 

pagamento é vinculado ao recebimento de seu salário. Tratando-se de 

controvérsia quanto a forma e meio de adimplemento do contrato bancário 

firmado com a requerida, a remessa a Vara de Direito Bancário é medida 

que se impõe. O Provimento nº 004/2008/CM, criou a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Vara 

com competência exclusiva em direito bancário, conforme artigo 1º, inciso 

I, verbis: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei 

nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 

125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às 

seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, 

também visualizadas no quadro anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.” Mas adiante no §1º 

prevê que as ações oriundas de operações bancárias devem tramitar nas 

referidas varas, vejamos: “§ 1º. Deverão tramitar por essas varas 

especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em 

conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de 

crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida.” Pelo acima exposto, vê-se que o Provimento nº 

04/2008/CM, fixou especificamente, que a Vara Especializada em Direito 

Bancário é competente para processar e julgar entre outras ações, 

aquelas decorrentes de operações bancárias, o que é o caso dos autos. 

In casu a autora narra que o pagamento do crédito consignado contratado 

junto à requerida, é repassado pelo Estado de Mato Grosso, contudo o 

banco réu, em virtude de atrasos no repasse pelo estado, vem 

descontando os valores a titulo de pagamento dos consignados de sua 

conta corrente, resta observado assim que a demanda versa de natureza 

tipicamente bancária. Quanto a Competência para julgar demandas acerca 

de operações bancárias, fora decidido no Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS - LIDE DE NATUREZA 

BANCÁRIA - COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO - 

JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL 

- APLICABILIDADE DO ARTIGO 1º, I, § 1º DO PROVIMENTO Nº 04/08/CM - 

CONFLITO PROCEDENTE.A definição da competência da Vara 

Especializada em Direito Bancário faz-se de modo expresso pela 

indicação da matéria que lhe é pertinente, previstas no § 1º, do inciso I, do 

artigo 1º, do Provimento nº. 004/2008/CM.Versando a causa sobre matéria 

de natureza tipicamente bancária, a atribuição legal é do Juízo 

Especializado de Direito Bancário. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2017, Publicado no DJE 16/08/2017) 

No caso em tela o pedido possui natureza tipicamente bancária, de modo 

que a competência para seu processamento é exclusiva de uma das 

Varas Bancárias desta Comarca. Feitas essas considerações, conheço a 

incompetência desta Vara e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

de uma das Varas de competência bancária desta Comarca de Cuiabá/MT, 

para onde determino a remessa deste feito. Anote-se, inclusive na 

distribuição, intimando-se as partes. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

23/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1037150-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE DANHONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES OAB - MT15620/O-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELA DA CRUZ OAB - MT15918-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037150-62.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOICE DANHONI EXECUTADO: LUCIEN FABIO FIEL PAVONI Vistos etc. 

Verifica-se que o presente processo foi encaminhado equivocadamente a 

este juízo, pois se trata de Cumprimento de Título Judicial, distribuído por 

dependência aos autos de n° 23140-20.2018.811.0042 – Código 531339, 

em tramite perante a 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica Contra 

a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT. Com essas considerações, conheço 

a incompetência deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

1ª Vara Especializada de Violência Doméstica Contra a Mulher da Comarca 

de Cuiabá-MT, para onde determino a remessa deste feito, com as 

anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de outubro 

de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001591-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR COCATTO (EMBARGANTE)

PEDRO COCATTO FILHO (EMBARGANTE)

MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO (EMBARGANTE)

DILMAR DAL BOSCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIDES HOLDING PATRIMONIAL S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Yuri Robson Nadaf Borges OAB - MT15046/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001591-44.2018.8.11.0041. 

EMBARGANTE: DILMAR DAL BOSCO, JOSEMAR COCATTO, PEDRO 

COCATTO FILHO, MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO EMBARGADO: 

FIDES HOLDING PATRIMONIAL S.A. Vistos etc. Trata-se de Embargos à 
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Execução interposto por PEDRO COCATTO FILHO, MARIA DE FÁTIMA 

PRETE COCATTO, JOSEMAR COCATTO e DILMAR DAL BOSCO em face 

de FIDES HOLDING PATRIMONIAL S/A, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Os presentes embargos foram distribuídos por dependência à 

execução de nº 1017960-50.2017.8.11.0041. Por meio do decisório de ID. 

11549739 foram recebidos os embargos, sem aplicação de efeito 

suspensivo, ademais, foi deferido o pedido da parte embargante quanto ao 

parcelamento das custas processuais em 06 (seis prestações). 

Importante ressaltar ainda, que no decisório supramencionado foi 

determinada a intimação da parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias recolhesse a primeira parcela, bem como para comprovar o 

recolhimento das parcelas mês a mês, até a quitação final, sob pena de 

indeferimento da inicial. Por meio dos Ids. 11750676 a 12934444, os 

embargantes colacionaram guias e comprovantes de pagamentos de tão 

somente 03 (três) parcelas, estas referentes aos meses de Fevereiro, 

Março e Abril, tendo deixado de cumprir com o adimplemento e 

compravação nos autos das demais parcelas. Ao ID. 13004272 foi 

apresentada Contestação aos Embargos a Execução pela embargada. É o 

relatório. Decido. Conforme se vislumbra, a parte autora embora 

devidamente intimada acerca do deferimento do parcelamento das custas 

processuais, bem como para que procedesse com o recolhimento e 

comprovação das parcelas mês a mês, e não o fez, adimplindo tão 

somente 03 (três) parcelas do total de 06 (seis). Necessário ainda se 

salientar que embora os embargantes não tenham demonstrado sua 

hipossuficiência econômica, foi oportunizado por este juízo o 

parcelamento das custas processuais. Ademais, ao decisório de ID. 

115497339, restou clara a informação de que o não cumprimento da 

ordem, qual seja a de recolhimento e comprovação mês a mês dos 

pagamentos das parcelas, implicaria no indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321 do CPC. Em que pese as advertências quanto ao não 

recolhimento/comprovação, a parte embargante cumpriu somente de forma 

parcial com a obrigação, restando inerte desde o mês de Abril de 2018. 

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça 

Mato-Grossense de que compete ao advogado da parte para cumprir e 

comprovar o recolhimento das custas processuais, bem como que ante a 

inércia a extinção do feito sem resolução do mérito, é medida imperativa, 

vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - FEITO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA - 

NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Revogado o benefício da gratuidade da 

justiça e sendo determinado o recolhimento das custas processuais, ante 

a inércia da parte, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida 

imperativa. (TJMT - Ap 130749/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018). RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 2. 

Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o 

pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de 

natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante. 

(TJMT - Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018). Além disso, o entendimento desta corte é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE 

TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO 

- ORDEM JUDICIAL NÃO ATENDIDA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A 

extinção do processo, por indeferimento da inicial, não exige a intimação 

pessoal da parte, por ausência de previsão legal. (Ap 138872/2017, DES. 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO - AUSENCIA DE RECOLHIMENTO 

DAS CUSTASPROCESSAIS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o 

recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de 

gratuidade da justiça, enseja a extinção do processo sem resolução do 

mérito, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (Ap 

24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

SENTENÇA QUE DECRETA A EXTINÇÃO POR ABANDONO - NÃO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA 

ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na 

hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, 

independentemente de prévia intimação da parte" (AgInt no AREsp 

554.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).(Ap 171375/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 

Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o 

pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de 

natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante. 

(Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018) Assim, diante da ausência do recolhimento das custas, sendo 

evidende a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo, indefiro a petição inicial e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, IV do Código de Processo 

Civil. Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, na 

forma do artigo 85, §2º e 6º do CPC. P.R.I. Transitado em julgado, 

arquive-se os autos, observando-se as formalidades de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001591-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR COCATTO (EMBARGANTE)

PEDRO COCATTO FILHO (EMBARGANTE)

MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO (EMBARGANTE)

DILMAR DAL BOSCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIDES HOLDING PATRIMONIAL S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Yuri Robson Nadaf Borges OAB - MT15046/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001591-44.2018.8.11.0041. 

EMBARGANTE: DILMAR DAL BOSCO, JOSEMAR COCATTO, PEDRO 

COCATTO FILHO, MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO EMBARGADO: 

FIDES HOLDING PATRIMONIAL S.A. Vistos etc. Trata-se de Embargos à 

Execução interposto por PEDRO COCATTO FILHO, MARIA DE FÁTIMA 

PRETE COCATTO, JOSEMAR COCATTO e DILMAR DAL BOSCO em face 

de FIDES HOLDING PATRIMONIAL S/A, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Os presentes embargos foram distribuídos por dependência à 

execução de nº 1017960-50.2017.8.11.0041. Por meio do decisório de ID. 

11549739 foram recebidos os embargos, sem aplicação de efeito 

suspensivo, ademais, foi deferido o pedido da parte embargante quanto ao 

parcelamento das custas processuais em 06 (seis prestações). 

Importante ressaltar ainda, que no decisório supramencionado foi 

determinada a intimação da parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias recolhesse a primeira parcela, bem como para comprovar o 

recolhimento das parcelas mês a mês, até a quitação final, sob pena de 

indeferimento da inicial. Por meio dos Ids. 11750676 a 12934444, os 

embargantes colacionaram guias e comprovantes de pagamentos de tão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 188 de 790



somente 03 (três) parcelas, estas referentes aos meses de Fevereiro, 

Março e Abril, tendo deixado de cumprir com o adimplemento e 

compravação nos autos das demais parcelas. Ao ID. 13004272 foi 

apresentada Contestação aos Embargos a Execução pela embargada. É o 

relatório. Decido. Conforme se vislumbra, a parte autora embora 

devidamente intimada acerca do deferimento do parcelamento das custas 

processuais, bem como para que procedesse com o recolhimento e 

comprovação das parcelas mês a mês, e não o fez, adimplindo tão 

somente 03 (três) parcelas do total de 06 (seis). Necessário ainda se 

salientar que embora os embargantes não tenham demonstrado sua 

hipossuficiência econômica, foi oportunizado por este juízo o 

parcelamento das custas processuais. Ademais, ao decisório de ID. 

115497339, restou clara a informação de que o não cumprimento da 

ordem, qual seja a de recolhimento e comprovação mês a mês dos 

pagamentos das parcelas, implicaria no indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321 do CPC. Em que pese as advertências quanto ao não 

recolhimento/comprovação, a parte embargante cumpriu somente de forma 

parcial com a obrigação, restando inerte desde o mês de Abril de 2018. 

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça 

Mato-Grossense de que compete ao advogado da parte para cumprir e 

comprovar o recolhimento das custas processuais, bem como que ante a 

inércia a extinção do feito sem resolução do mérito, é medida imperativa, 

vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - FEITO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA - 

NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Revogado o benefício da gratuidade da 

justiça e sendo determinado o recolhimento das custas processuais, ante 

a inércia da parte, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida 

imperativa. (TJMT - Ap 130749/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018). RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 2. 

Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o 

pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de 

natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante. 

(TJMT - Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018). Além disso, o entendimento desta corte é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE 

TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO 

- ORDEM JUDICIAL NÃO ATENDIDA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A 

extinção do processo, por indeferimento da inicial, não exige a intimação 

pessoal da parte, por ausência de previsão legal. (Ap 138872/2017, DES. 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO - AUSENCIA DE RECOLHIMENTO 

DAS CUSTASPROCESSAIS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o 

recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de 

gratuidade da justiça, enseja a extinção do processo sem resolução do 

mérito, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (Ap 

24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

SENTENÇA QUE DECRETA A EXTINÇÃO POR ABANDONO - NÃO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA 

ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na 

hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, 

independentemente de prévia intimação da parte" (AgInt no AREsp 

554.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).(Ap 171375/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 

Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o 

pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de 

natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante. 

(Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018) Assim, diante da ausência do recolhimento das custas, sendo 

evidende a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo, indefiro a petição inicial e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, IV do Código de Processo 

Civil. Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, na 

forma do artigo 85, §2º e 6º do CPC. P.R.I. Transitado em julgado, 

arquive-se os autos, observando-se as formalidades de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001591-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR COCATTO (EMBARGANTE)

PEDRO COCATTO FILHO (EMBARGANTE)

MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO (EMBARGANTE)

DILMAR DAL BOSCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIDES HOLDING PATRIMONIAL S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Yuri Robson Nadaf Borges OAB - MT15046/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001591-44.2018.8.11.0041. 

EMBARGANTE: DILMAR DAL BOSCO, JOSEMAR COCATTO, PEDRO 

COCATTO FILHO, MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO EMBARGADO: 

FIDES HOLDING PATRIMONIAL S.A. Vistos etc. Trata-se de Embargos à 

Execução interposto por PEDRO COCATTO FILHO, MARIA DE FÁTIMA 

PRETE COCATTO, JOSEMAR COCATTO e DILMAR DAL BOSCO em face 

de FIDES HOLDING PATRIMONIAL S/A, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Os presentes embargos foram distribuídos por dependência à 

execução de nº 1017960-50.2017.8.11.0041. Por meio do decisório de ID. 

11549739 foram recebidos os embargos, sem aplicação de efeito 

suspensivo, ademais, foi deferido o pedido da parte embargante quanto ao 

parcelamento das custas processuais em 06 (seis prestações). 

Importante ressaltar ainda, que no decisório supramencionado foi 

determinada a intimação da parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias recolhesse a primeira parcela, bem como para comprovar o 

recolhimento das parcelas mês a mês, até a quitação final, sob pena de 

indeferimento da inicial. Por meio dos Ids. 11750676 a 12934444, os 

embargantes colacionaram guias e comprovantes de pagamentos de tão 

somente 03 (três) parcelas, estas referentes aos meses de Fevereiro, 

Março e Abril, tendo deixado de cumprir com o adimplemento e 

compravação nos autos das demais parcelas. Ao ID. 13004272 foi 

apresentada Contestação aos Embargos a Execução pela embargada. É o 

relatório. Decido. Conforme se vislumbra, a parte autora embora 

devidamente intimada acerca do deferimento do parcelamento das custas 

processuais, bem como para que procedesse com o recolhimento e 

comprovação das parcelas mês a mês, e não o fez, adimplindo tão 

somente 03 (três) parcelas do total de 06 (seis). Necessário ainda se 

salientar que embora os embargantes não tenham demonstrado sua 

hipossuficiência econômica, foi oportunizado por este juízo o 

parcelamento das custas processuais. Ademais, ao decisório de ID. 

115497339, restou clara a informação de que o não cumprimento da 

ordem, qual seja a de recolhimento e comprovação mês a mês dos 
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pagamentos das parcelas, implicaria no indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321 do CPC. Em que pese as advertências quanto ao não 

recolhimento/comprovação, a parte embargante cumpriu somente de forma 

parcial com a obrigação, restando inerte desde o mês de Abril de 2018. 

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça 

Mato-Grossense de que compete ao advogado da parte para cumprir e 

comprovar o recolhimento das custas processuais, bem como que ante a 

inércia a extinção do feito sem resolução do mérito, é medida imperativa, 

vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - FEITO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA - 

NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Revogado o benefício da gratuidade da 

justiça e sendo determinado o recolhimento das custas processuais, ante 

a inércia da parte, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida 

imperativa. (TJMT - Ap 130749/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018). RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 2. 

Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o 

pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de 

natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante. 

(TJMT - Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018). Além disso, o entendimento desta corte é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE 

TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO 

- ORDEM JUDICIAL NÃO ATENDIDA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A 

extinção do processo, por indeferimento da inicial, não exige a intimação 

pessoal da parte, por ausência de previsão legal. (Ap 138872/2017, DES. 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO - AUSENCIA DE RECOLHIMENTO 

DAS CUSTASPROCESSAIS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o 

recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de 

gratuidade da justiça, enseja a extinção do processo sem resolução do 

mérito, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (Ap 

24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

SENTENÇA QUE DECRETA A EXTINÇÃO POR ABANDONO - NÃO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA 

ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na 

hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, 

independentemente de prévia intimação da parte" (AgInt no AREsp 

554.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).(Ap 171375/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 

Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o 

pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de 

natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante. 

(Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018) Assim, diante da ausência do recolhimento das custas, sendo 

evidende a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo, indefiro a petição inicial e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, IV do Código de Processo 

Civil. Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, na 

forma do artigo 85, §2º e 6º do CPC. P.R.I. Transitado em julgado, 

arquive-se os autos, observando-se as formalidades de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1017526-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA HELENA GRINGS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carla Helena Grings OAB - MT0008361A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017526-27.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CARLA HELENA GRINGS & CIA LTDA - ME REQUERIDO: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada 

por GRINGS ADVOCACIA em face do UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, devidamente qualificado nos autos. Relata a autora 

em síntese que, foi contratada pela requerida na data de 08.05.2008 para 

prestar serviços advocatícios, tendo o contrato perdurado até meados de 

2016, quando na data de 31.03.2016 recebeu uma notificação da ré 

informando a rescisão do contrato no prazo de 02 (dois) meses. Relata 

que durante o período em que prestou serviços a ré, esta a encaminhou 

processos administrativos que não estavam previstos no contrato de 

prestação de serviço, e mesmo assim a autora efetuou a defesa em 

todos, sem receber qualquer quantia. Por tal razão, pleiteou a presente 

demanda para ver a requerida condenada ao pagamento dos honorários 

advocatícios relativo ao trabalho que não estava previsto no contrato de 

prestação de serviços. Busca em síntese o recebimento de honorários por 

ter apresentado defesa em 281 processos administrativos. Instruiu a 

exordial com os documentos. Determinada a citação, a parte requerida que 

apresentou sua defesa, arguindo preliminarmente a falta de interesse de 

agir. No mérito combatendo os pedidos iniciais requereu a total 

improcedência da ação. O Autor impugnou a contestação, rebatendo os 

argumentos de defesa, reiterando os pedidos iniciais. É o relatório. Decido. 

Registra-se que a análise do feito se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: 

“12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem 

cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação 

dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2º Estão excluídos da 

regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para aplicação de 

tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” (Destaquei). O 

deslinde da controvérsia não reclama dilação probatória o que em última 

análise confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual, já que os elementos do processo permitam a formação do 

convencimento do juiz (CPC, art. 370). Nesse sentido é a jurisprudência: 

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR 

REJEITADA. Para que fique evidente que o julgamento antecipado da lide 

cerceou o direito de defesa da parte, a necessidade da produção de 

prova deve ficar evidenciada. Se o magistrado já firmou seu 

convencimento sobre os aspectos decisivos da demanda a antecipação 

do julgamento é legítima. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO 

PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. 

CABIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO C. STJ. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O autor se mostra inconformado 

com o desfecho de seu pedido. Todavia, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça já pacificou o entendimento de que tais tributos integram a própria 

lógica do contrato de concessão e que é passível sua transferência aos 

consumidores. Ademais, não há o pagamento das contribuições sociais 

pelo usuário, mas sim um aumento da tarifa, em razão da adição dos 

tributos devidos ao preço cobrado pela concessionária pelo serviço 
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prestado. Há, desse modo, um repasse econômico e não jurídico. (TJSP - 

APL: 0013484-76.2010.8.26.0408 - Relator: Adilson de Araujo – j. 

23/07/2013) destaquei. Dessa forma, sendo suficientes os documentos 

juntados nos autos para persuasão do juiz sobre as questões suscitadas, 

julgo antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC. Antes de 

adentrar ao mérito do pedido, faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitada na contestação. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

A preliminar de carência da ação se confunde com o mérito e será 

doravante analisada em conjunto com os demais pedidos. Superada a(s) 

preliminar(es), passo a análise do mérito. Cuida-se de Ação de 

Arbitramento de Honorários Advocatícios na qual argumenta a requerente 

que através de um contrato de prestação de serviços foi contratada pela 

empresa ré, porém, realizou serviços além dos estabelecidos no contrato, 

e estes não foram adimplidos pela requerida, e portanto postula o 

recebimento dos honorários. Relata que a prestação de serviços consistia 

somente em assessoria jurídica na área cível, incluindo toda a parte de 

cobrança e defesa em juizados especiais, no entanto a requerida, a partir 

do ano de 2010, passou a encaminhar reclamações administrativas do 

PROCON à requerente, exigindo que fosse elaborada defesas, audiências 

e o devido acompanhamento. A requerida por sua vez, contesta alegando 

que a alínea “A” da cláusula 2ª do contrato prevê expressamente a 

prestação desses serviços, tanto no âmbito Estadual como Municipal. Pois 

bem, é incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, 

conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios 

(ID. 13719771) e também do próprio relato da requerida que reafirma ter 

havido a contratação. A controvérsia da questão está no fato de ter ou 

não estipulação contratual que prevê a atuação junto aos órgãos 

administrativos (PROCON). As atividades à serem desenvolvidas pela 

contratada estão dispostas na cláusula segunda do Contrato de Prestação 

de Serviços Advocatícios que estabelece: “CLÁUSULA SEGUNDA – DAS 

ATIVIDADES. As atividades inclusas na prestação de serviço objeto deste 

instrumento, são todas aquelas inerentes à profissão, quais sejam: a) 

Praticar quaisquer atos e medidas necessárias e inerentes à causa, junto 

a todas as repartições públicas da União, dos Estados ou dos Municípios, 

bem como órgãos a estes ligados direta ou indiretamente, seja por 

delegação, concessão ou outros meios, bem como de estabelecimentos 

particulares.” b) Praticar todos os atos inerentes ao exercício da 

advocacia e aqueles constantes no Estatuto da Ordem dos Advogados do 

Brasil, bem como os especificados no INSTRUMENTO PROCURATÓRIO; c) 

Assessoria jurídica na área cível, incluindo toda a parte de cobranças e 

defesa em Juizados Especiais em nome da contratante. Da leitura das 

argumentações e dos documentos trazidos à baila, vislumbra-se que 

razão assiste à autora. Verifica-se que a alínea “a” do contrato estabelece 

de forma ampla e geral a prestação de serviços advocatícios em todos os 

órgãos públicos ou repartições ligadas à estes, bem como em repartições 

particulares. Assim, entende-se que tal cláusula prevê a prestação de 

todos os serviços advocatícios, não sendo necessária qualquer outra 

cláusula para especificar algum trabalho, tendo em vista já ser abrangido 

pela expressão “praticar quaisquer atos e medidas necessárias e 

inerentes à causa”. No entanto, prevê a alínea “c” o trabalho à ser 

desenvolvido de forma específica, qual seja, “assessoria jurídica na área 

cível, incluindo toda a parte de cobranças e defesa em Juizados Especiais 

em nome da contratante”. Assim, extrai-se que a alínea “a” apenas 

esclarece e dá poderes para a que a contratada pratique os atos 

necessários inerentes à causa, qual seja, “assessoria jurídica na área 

cível, incluindo toda a parte de cobranças e defesa em Juizados Especiais 

em nome da contratante”. Compreender que a alínea “a” abrange os 

serviços realizados pela autora e qualquer outro serviço relacionado à 

advocacia fere diretamente o princípio da boa-fé objetiva nos contratos, 

uma vez que não pode prevalecer o sentido literal da linguagem sobre a 

intenção da declaração de vontade dos contratantes, ou do contrário qual 

seria a necessidade/utilidade da alínea “c”. E no caso em tela, verifica-se 

que a intenção da parte, ao redigir a alínea “a”, é claramente de dar meios 

à contratada para desenvolver os serviços dispostos na alínea “c”, e não 

de prever a atuação de forma geral em tais órgãos. Dar entendimento de 

que a alínea “a” prevê qualquer tipo de trabalho em qualquer órgão público 

é demasiado abusiva, tendo em vista que o advogado ficaria obrigado à 

fazer qualquer serviço à qualquer órgão, independentemente da natureza 

e peculiaridade do caso, e tornando supérflua a alínea “c”. Dessa forma, 

não se pode negar à parte autora o pagamento dos honorários, haja vista 

o trabalho desenvolvido que não foi adimplido, sob pena de ferir os 

princípios da função social do contrato (art. 421, do CC), da boa-fé 

objetiva (art. 422, do CC) e da vedação ao enriquecimento ilícito (art. 884, 

do CC). No mesmo sentido é o pronunciamento do e. Tribunal 

Mato-grossense: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE - DIREITO À 

PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Sob pena de 

ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da 

vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar 

o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do 

contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante. 2. A previsão 

contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da 

sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do 

contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida 

pela atividade profissional desenvolvida.” (TJMT – RAC nº 21093/2009, 6ª 

Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 19/08/2009) “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

CONTRATUAIS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS 

PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR FIXADO 

CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da 

boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o 

apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários ao apelado, haja 

vista que o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente por 

aquele, sem justa causa. Comprovadas a contratação e a realização do 

trabalho, com efetivo benefício econômico para o cliente, possui o 

advogado o direito a receber os honorários advocatícios, que devem ser 

fixados em proporção aos serviços prestados, consoante apreciação 

equitativa do caso, em virtude da rescisão unilateral do contrato antes do 

término da ação.” (TJMT – Apelação n. 29679/2011 – Relator: EXMO. SR. 

DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 08.08.2012). Quanto ao valor à ser 

estabelecido como remuneração pelos trabalhos desenvolvidos pela 

autora, tem-se que a tabela da OAB fixa como baliza a quantia de 3 – URH, 

entretanto, considerando que é vedado ao juiz proferir decisão ou 

condenar a parte em quantia superior ao pedido demandado (artigo 492 

CPC), razoável o pedido perquirido pela autora na exordial, no valor de 1 

URH por processo. Dessa feita, comprovada a atuação administrativa da 

profissional perante o PROCON, as peculiaridades do caso, o momento em 

que foi rompido o contrato, o pedido da autora, bem como o valor 

estabelecido na tabela da OAB, hei por bem fixar o valor de 1 URH – (R$ 

896,51) por processo administrativo em que a autora atuou em nome da 

ré. Considerando que a requerida não contesta o número de processos 

administrativos pleiteados e tendo a parte autora comprovado a atuação 

nos 281 postulados, é devido o valor de 1 URH para cada um dos 281 

processos administrativos. O valor acima fixado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo INPC, a partir desta data, e de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Diante do exposto, 

enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, 

com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos 

contidos na inicial desta Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios, para CONDENAR a requerida ao pagamento de (um) 1 URH 

por processo administrativo (281), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC a partir desta data, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da citação. CONDENO, ainda, a requerida, ao pagamento das 

custas processuais, e honorários advocatícios, este arbitrado em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 

85, § 8°, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de trinta (30) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010674-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ESCARPINO DE VERAS (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 191 de 790



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010674-84.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA EXECUTADO: ADRIANA ESCARPINO 

DE VERAS Vistos etc CITE-SE a parte executada para pagar a dívida no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do 

mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de 

tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, conforme 

o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a 

parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 

em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002650-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR NORBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1002650-04.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

PAULO CESAR NORBERTO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de processo em fase de 

Cumprimento de Sentença. Vincule-se o valor depositado a este processo. 

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as 

determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT, 18/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015725-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIEL COSTA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1015725-13.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

LUZIEL COSTA FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença 

proposto por LUZIEL COSTA FERREIRA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente 

ao Id: 15755299. Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios 

necessários, acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, 

§3º da CNGC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas 

as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT, 22/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000712-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODENILSON ARRUDA BOTELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1000712-37.2018.8.11.0041 AUTOR(A): 

ODENILSON ARRUDA BOTELHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença 

proposto por ODENILSON ARRUDA BOTELHO em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Vincule-se o valor 

depositado a este processo. Considerando a concordância da parte 

credora com os valores depositados voluntariamente pela devedora, 

JULGO satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso 

II do artigo 924, Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o 

processo. Determino que seja expedido alvará de levantamento da 

importância depositada nos autos, mediante transferência para conta 

indicada pela parte exequente ao Id: 15909639. Cientifique-se 

pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, acerca da 

presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, 

determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais. Cuiabá-MT, 22/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017327-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BENEDITO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1017327-39.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

EDSON BENEDITO DE SIQUEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Cumprimento 

de Sentença proposto por EDSON BENEDITO DE SIQUEIRA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Vincule-se o valor 

depositado a este processo. Considerando a concordância da parte 

credora com os valores depositados voluntariamente pela devedora, 

JULGO satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso 

II do artigo 924, Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o 

processo. Após, determino que seja expedido alvará de levantamento da 

importância depositada nos autos, mediante transferência para conta 

indicada pela parte exequente ao ID: 15425121. Cientifique-se 

pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, acerca da 

presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 do CNJ, que possui 

a seguinte redação: “Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que 

deferem pedido de levantamento de depósito condicionam-se 

necessariamente à intimação da parte contrária para, querendo, 

apresentar impugnação ou recurso. § 1º O levantamento somente poderá 
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ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para 

recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para 

assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente 

certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos 

estabelecidos no referido comando normativo. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001243-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA VALEGUZKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1001243-26.2018.8.11.0041 REQUERENTE: EDNA 

VALEGUZKI REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 17 de julho de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1114685 Nr: 16548-38.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMA RIBEIRO VALERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - OAB:17.921/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO NUNES NEVES DE 

ARAUJO - OAB:18415/O, LAUDELINA FERREIRA TORRES - OAB:13361

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial com resolução do mérito, para CONDENAR o 

demandado a pagar ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a 

título de danos morais, acrescido de juros de 1% a.m. a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a 

partir desta data (Súmula 362 STJ). Em razão da sucumbência, CONDENO 

o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrando 

honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do §§ 2º e 8° do art. 85 do Código de Processo 

Civil.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 873976 Nr: 12611-88.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIL PEDRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA CLEMENTE DE SOUZA, 

EDERSON DE CARVALHO PINTO, JOSE ROBERTO B. DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para apresentar o endereço 

completo do denunciado à lide, no prazo de 05 dias, conforme decisão de 

fls. 51 e fls. 73.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1114685 Nr: 16548-38.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMA RIBEIRO VALERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - OAB:17.921/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO NUNES NEVES DE 

ARAUJO - OAB:18415/O, LAUDELINA FERREIRA TORRES - OAB:13361

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 Aguarde-se a devolução do(s) “AR(s)" expedido(s).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá-MT.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 766692 Nr: 19458-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO DE PESQUISA, EXTENSÃO E ENSINO 

ODONTOLOGICO LTDA - INPEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN KUMMER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16.707/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 Aguarde-se o cumprimento do(s) Mandado(s) expedido nos autos pelo 

prazo estabelecido na CNGC.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1114685 Nr: 16548-38.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMA RIBEIRO VALERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - OAB:17.921/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO NUNES NEVES DE 

ARAUJO - OAB:18415/O, LAUDELINA FERREIRA TORRES - OAB:13361

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO.

A parte requerida, às fls. 52/85, denunciou à lide a Seguradora 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, com fundamento no artigo 125 e 

seguintes do CPC.

Dessa feita, ordeno a citação do denunciado (art. 126 do CPC), 

consignando que o prazo para a resposta e de 15 (quinze) dias, e efeitos 

do artigo 128 do CPC.

 O denunciante deverá providenciar a citação do denunciado no prazo de 

60 (sessenta) dias, conforme prescreve o parágrafo único do art. 131 do 

CPC, sob pena de ficar sem efeito a denunciação.

Apresentada a contestação, conceda-se vista as partes.

Proceda-se a devida inclusão da denunciada no polo passivo da demanda.

Oportunamente, voltem-me os autos conclusos para análise e decisão.

Determino a tramitação prioritária do feito nos termos da Lei n. 
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10.741/2003, identificando-se com duas tarjas amarelas.

Expeça-se o necessário. Intime-se.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 450641 Nr: 23165-24.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO XAVIER DE SOUZA 

CORBELINO JUNIOR - OAB:13.591/MT, WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: Isabella Fernanda de Oliveira Santos

Data da Carga: 30/10/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 815205 Nr: 21659-08.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNDIAL CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT AUTOMOVEIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91916/SP, ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4.784-B/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: VICTOR HUGO FORNAGIERI

Data da Carga: 30/10/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 330054 Nr: 2069-21.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDINEY ZANOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEDROSA NETO - 

OAB:13763/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: JUCINEI DA SILVA NUNES

Data da Carga: 30/10/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 897700 Nr: 28080-77.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA CORREA DURANTE, HD 

ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E IMOVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO SAINT MIKHAEL, ALMERINDA 

ALVES WARMLING, ELVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LORDES SOARES 

ORIONE E BORGES - OAB:4807 B/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843, ALE ARFUX JUNIOR - OAB:6.843/MT, NELSON WILLIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:128.341, Romulo Romano Salles - 

OAB:335.528

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES

Data da Carga: 30/10/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 850974 Nr: 53972-22.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLÁUCIA DE SOUZA MARTINS, LUCIANA DE SOUZA 

MARTINS, GLAUCIO MENDES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ÂNGELO DE MACEDO 

- OAB:6811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:16.943-A

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação foi interposto dentro do 

prazo legal. Desta forma, impulsiono os autos à parte 

apelada/REQUERENTE para apresentar suas Contrarrazões no prazo de 

15 dias.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010286-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037696-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR CARLOS DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA MATOS DOS SANTOS ARAUJO DE JESUS OAB - MT10702/O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO RODRIGUES LOPES OAB - SP373162 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037696-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JURANDIR CARLOS DE BRITO RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Visto. Designo o dia 11/02/2019, às 12h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 
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Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). A parte autora informou que não tem interesse na realização 

de audiência de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada 

se a parte ré também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, 

CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte 

requerente em relação à parte requerida, principalmente quanto a 

produção das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, 

acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova. Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Defiro a prioridade da tramitação, nos moldes do art. 1.048, I, 

do CPC, vez que a parte autora é idosa. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de 

outubro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032276-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE ASSIS BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022302-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI ELEONOR BOTEGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FREIBERG OAB - RS55832-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000271-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VIEIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011660-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAITANA CLERMENTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1011660-72.2017.8.11.0041 Visto. Catiana Clermentina da 

Silva, qualificada nos autos, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Danos Morais e Liminar em Tutela de Urgência em desfavor de 

Banco Losango S/A – Banco Múltiplo, igualmente qualificado, alegando que 

foi surpreendida com a negativação de seu nome no cadastro de 

inadimplentes, pelo suposto débito de R$ 110,60 (cento e dez reais e 

sessenta centavos), apesar de não ter contratado nenhum serviço do 

requerido, pelo que requer a antecipação da tutela para retirar o seu nome 

dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa. No mérito, pugna pela 

declaração de nulidade contratual e a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 45.000,00 

(quarenta e cinco mil reais), além de honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos necessários. Foi deferida a antecipação da tutela 

para determinada a exclusão do nome da requerente do banco de dados 

do SPC/Serasa; determinada a inversão do ônus da prova; e concedidos 

os benefícios da justiça gratuita, designando-se audiência de conciliação 

(Id. 6097562). A audiência de conciliação restou prejudicada, em razão da 

ausência da parte ré (Id. 7222153). O requerido, apesar de devidamente 

citado, deixou transcorrer o prazo para contestar a ação, conforme 

certificado (Id. 9436188). É o relatório. Decido. Trata-se de processo com 

complexidade diminuta pelo que passo a julgá-lo. A parte ré, devidamente 

citada, não se manifestou nos autos, pelo que lhe decreto a revelia. A 

espécie não se enquadra em quaisquer das hipóteses do artigo 345 do 

Novo Código de Processo Civil, que afastam os seus efeitos, de modo 

que, deixado de oferecer defesa, vem à tona a presunção de veracidade 

dos fatos afirmados pelo autor na petição inicial (NCPC – art. 344). Não 

obstante a revelia possibilitar o julgamento conforme o estado do processo 

e gerar presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, a 

presunção tem natureza relativa, sendo que de acordo com o artigo 371 

do NCPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, 

independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão 

as razões da formação do convencimento. A autora assegura que apesar 

de não contratar nenhum serviço da requerida, esta incluiu o seu nome 

nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de suposta dívida no 

valor de R$ R$ 110,60 (cento e dez reais e sessenta centavos), 

ocasionando-lhe danos, requerendo seja declarada a nulidade contratual, 

condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor 

de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Inicialmente, ressalto que, no 

caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de 
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relação de consumo por equiparação, sendo a responsabilidade civil do 

requerido objetiva, desnecessária, portanto, a análise da culpa para sua 

caracterização. Cumpre apontar, que frente ao não reconhecimento do 

débito, cabia à ré demonstrar que os serviços foram utilizados pela autora, 

a fim de resolver a controvérsia, elidindo a sua responsabilidade, 

conforme dispõe o artigo 14, § 3°, incisos I e II, do CDC. Vejamos: “Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Não havendo nos autos qualquer documento 

capaz de comprovar a regularidade do débito que deu origem à inscrição 

do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes ou a existência de 

relação jurídica entre as partes hábil a ensejar o ato, o que vem corroborar 

com os efeitos da revelia, é de se presumir serem verdadeiros os fatos 

afirmados pela parte autora, devendo ser declarado inexistente o suposto 

débito e não declarada a nulidade do contrato, conforme pedido na inicial, 

já que não observada a existência dos requisitos necessários para tanto. 

Em se tratando de indenização decorrente de irregular inscrição no 

cadastro de inadimplentes, a jurisprudência dominante em nossos tribunais 

é no sentido de que “a exigência de prova do dano moral (extrapatrimonial) 

se satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular”. O 

dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas 

violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens 

jurídicos tutelados constitucionalmente. No caso concreto, a situação 

vivenciada pela autora, a toda evidência, ultrapassa os meros transtornos 

ou dissabores diários, eis que o cidadão descobre que seu nome foi 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito sem nunca ter firmado 

qualquer contrato com o requerido. Em casos como este a jurisprudência 

tem adotado o seguinte entendimento: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

- ART. 14 E 29 DO CDC - DANO MORAL - QUANTUM - MAJORAÇÃO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARÂMETROS. - A teor dos art. 14 e 29, 

do CPC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores, ainda que por equiparação, por defeitos relativos à 

prestação dos serviços. - Compete ao julgador estipular equitativamente o 

quantum da indenização por dano moral, segundo o seu prudente arbítrio, 

analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. - A fixação dos 

honorários advocatícios deve ser conforme apreciação equitativa dos 

preceitos estabelecidos para a valoração da atuação dos patronos 

(alíneas a, b e c do § 3º do art. 20 do CPC).(TJ-MG - AC: 

10433130119087001 MG , Relator: Alberto Diniz Junior, Data de 

Julgamento: 12/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 25/02/2015) Nesse passo e após observar que não existe 

inscrição legítima preexistente, verifica-se como razoável a fixação da 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como indenização ao dano moral 

sofrido pela parte autora. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito discutido nos 

autos e que deu origem à inscrição no nome da autora no banco de dados 

do SPC/Serasa (Id. 6089114). Condeno a parte ré a indenizar os danos 

morais causados à autora, que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a serem corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da 

sentença) (Súmula 362 – STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso. Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º do Novo 

Código Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, após 

as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037696-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR CARLOS DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA MATOS DOS SANTOS ARAUJO DE JESUS OAB - MT10702/O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO RODRIGUES LOPES OAB - SP373162 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1037696-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JURANDIR 

CARLOS DE BRITO RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Visto. Designo o dia 11/02/2019, às 12h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte 

requerente em relação à parte requerida, principalmente quanto a 

produção das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, 

acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova. Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Defiro a prioridade da tramitação, nos moldes do art. 1.048, I, 

do CPC, vez que a parte autora é idosa. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de 

outubro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005940-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ANTERO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009812-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010282-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ANTONIO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012375-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DE SOUZA GUALBERTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037928-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037928-32.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIO CESAR DE MAGALHAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/01/2019, às 09h20min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 30 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037928-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1037928-32.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JULIO 

CESAR DE MAGALHAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/01/2019, às 09h20min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 30 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008728-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA GRAMULHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009905-76.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO DA SILVA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004154-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOELA DA SILVA GONZAGA (AUTOR(A))

CLEOVANES ALEX DA COSTA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT0013343A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004154-45.2017.8.11.0041 Visto. Cleovanes Alex da Costa 

e Silva e Emanoela da Silva Gonzaga, qualificadas nos autos, ajuizaram 

Ação de Indenização Por Danos Morais Com Pedido de Repetição de 

Indébito em desfavor de Cielo S.A., igualmente qualificado, alegando que, 

em junho de 2016, efetuou a contratação de uma máquina de cartão de 

crédito, no valor de R$ 370,80 (trezentos e setenta reais e oitenta 

centavos), em 12 parcelas de R$ 30,90 (trinta reais e noventa centavos), 

para ser entregue em sete dias, no entanto, após dois meses sem a 

entrega do produto e do cancelamento da compra, a requerida continuou 

cobrando os valores do parcelamento no cartão de crédito, sob a 

alegação de que se tratava de fidelidade, pelo que requerem a restituição 

em dobro da quantia paga de R$ 741,60 (setecentos e quarenta e um reais 

e sessenta centavos) e a condenação da parte ré ao pagamento de 

danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas 

processuais e honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos necessários. Foram concedidos os benefícios da justiça 

gratuita à parte autora, designando audiência de conciliação (Id. 5070891). 

A audiência de conciliação foi realizada, restando infrutífera (Id. 6666354). 

Na contestação a parte ré afirma inexistir qualquer irregularidade nos 

procedimentos adotados e que não descumpriu o pactuado, inexistindo, 

portanto, o dever de indenizar. Que a maquina foi instalada e que a quantia 

de R$ 30,90 (trinta reais e noventa centavos) refere-se ao aluguel devido 

pelo estabelecimento, pois o serviço sempre esteve à sua disposição e se 

não o utilizou, o fez por exclusiva vontade, observando inclusive, caso 

haja cancelamento do contrato antes do período mínimo pré-estabelecido, 

as parcelas restantes continuarão sendo lançadas na fatura, em razão da 

fidelização, pugnando pela improcedência dos pedidos, condenando os 

autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

A impugnação à contestação foi apresentada (Id. 8785070). As partes 

foram intimadas a especificarem as provas a produzir (Id. 9070891), tendo 

a parte autora manifestado desinteresse na produção de outras provas 

(Id. 9746836), decorrendo o prazo para manifestação da parte ré (Id. 

9991407). É o relatório. Decido. Trata-se de processo de menor 

complexidade e não tendo as partes interesse na produção de outras 

provas, consoante os princípios da economia e celeridade processual, 

impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. Inicialmente quanto à aplicação das 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, é certo que se aplica a 

legislação consumerista na hipótese em análise, considerando que os 

demandantes são destinatários finais do serviço prestado pela requerida, 

já que os requerentes supostamente utilizariam a máquina para 

recebimento dos valores de outras pessoas, mediante a utilização de 

cartão de crédito. A propósito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS. MÁQUINA 

CIELO. APLICAÇÃO DO CDC. OCORRÊNCIA. CANCELAMENTO DO 

CONTRATO NÃO DEMONSTRADO. ALUGUEL DE MÁQUINA QUE 

AUTORIZA A COBRANÇA DE MENSALIDADES. DEVER DE RESTITUIÇÃO 

NÃO COMPROVADO. Incidência do CDC. Incide as disposições do CDC à 

espécie, porquanto na hipótese, o demandante atua como consumidor 

final, já que utiliza a máquina para receber os pagamentos de seus 

passageiros, relativo às viagens de táxi que realiza (...) RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007710882, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 

05/09/2018).” Quanto à relação jurídica existente entre as partes, é 

incontroverso que os requerentes contrataram uma máquina de cartão de 

crédito da requerida, pelo valor de R$ 370,80 (trezentos e setenta reais e 

oitenta centavos), a ser pago em doze parcelas de R$ 30,90 (trinta reais e 

noventa centavos) e, mesmo após o cancelamento da máquina, as 

mensalidades continuaram sendo cobradas, sob a alegação de 

fidelização. Muito embora tenha a requerida assegurado que havendo 

cancelamento do contrato, antes do período mínimo pré-estabelecido, as 

parcelas restantes continuariam sendo lançadas na fatura, justamente por 

conta da fidelização, ela deveria ter trazido para os autos o contrato de 

prestação de serviço demonstrando isso, ônus que lhe incumbia, nos 

termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, do qual não se 

desincumbiu. A requerida, por sua vez, trouxe apenas trechos de algumas 

cláusulas contratuais, no corpo da contestação, o que não se mostra hábil 

para corroborar a sua pretensão. Assim, não havendo comprovação da 

previsão contratual acerca da legalidade das cobranças, reputam-se 

indevidas e por isso não merece prosperar o alegado. Por outro lado, os 

autores trouxeram com a inicial cópias das faturas do cartão de crédito 

com vencimento em 25.7.2016, 25.8.2016, 25.9.2016, 25.10.2016, 

25.11.2016, 25.12.2016 e 25.1.2017 e os comprovantes de pagamentos 

dos referidos lançamentos (Id. 4862768 e 4862778), apesar de não 

verificar a discriminação dos pagamentos das mensalidades da máquina 

do cartão de crédito, nos referidos documentos. Todavia, não havendo 

controvérsia sobre a cobrança das mensalidades referentes à máquina de 

crédito, entendo que o pagamento se restringiu aos meses levados a 

efeito nas faturas dos meses de julho, agosto, setembro, outubro, 

novembro e dezembro de 2016 e janeiro de 2017, pressupondo que elas 

constam do valor total do pagamento do cartão de crédito. Desse modo, 

havendo cobrança de quantia indevida, os autores tem direito à repetição 

do indébito de R$ 216,30 (duzentos e dezesseis reais e trinta centavos) (7 

x 30,90), no total de R$ 432,60 (quatrocentos e trinta e dois reais e 

sessenta centavos), conforme estabelece o artigo 42, parágrafo único do 

Código de Defesa do Consumidor. No que ser refere aos danos morais, 

não obstante os descontos indevidos levados a efeito, não há qualquer 

demonstração de abalo moral vivenciado pelos autores, porquanto não foi 

inscritos em órgão de proteção ao crédito, tampouco comprovou haver 

sofrido aborrecimento excessivo que viesse a lhes causar um real dano 

subjetivo. Ressalte-se que o simples descumprimento de dever legal ou 

contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não 

configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que 

atenta contra dignidade da parte. Ademais, os incisos V e X do artigo 5º 

da Constituição da República asseguraram a indenização por dano moral 

como forma de compensar a agressão à dignidade humana, 

entendendo-se esta como dor, vexame, sofrimento ou humilhação, 

angústias e aflições sofridas por um indivíduo, fora dos parâmetros da 

normalidade e do equilíbrio, todavia, é preciso que se impeça a 

banalização do dano moral e sua industrialização, evitando-se sua 

utilização como forma de enriquecimento. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALUGUEL DE 

MÁQUINA "CIELO". PEDIDO DE CANCELAMENTO DA LOCAÇÃO. 

COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO JÁ CANCELADO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A controvérsia 

instalada no recurso resume-se a ocorrência (ou não) de danos morais 

em razão dos descontos de numerários em conta corrente da parte 

autora, referente a três parcelas do aluguel da máquina "CIELO PÓS", com 

serviço inicialmente contratado cancelado, e migrado para o serviço 

"CIELO MOBILE". 2. Não há nos autos qualquer prova no sentido de que 

tenha havido violação à honra, à intimidade ou à vida privada da 

postulante. 3. Não obstante os descontos indevidos na conta da autora, 
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não há qualquer demonstração de abalo moral por ela vivenciado, uma vez 

que não foi inscrita em órgão de proteção ao crédito, tampouco 

comprovou haver sofrido aborrecimento excessivo que viesse a lhe 

causar um real dano a sua personalidade. 4. Apelante que não se 

desincumbiu do ônus de provar o fato que gerou a dor ou sofrimento 

alegado na inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 5. O descumprimento contratual, como na hipótese dos 

autos, por si só não gera o dever de indenizar, conforme jurisprudência 

sedimentada no verbete 75 deste Tribunal de Justiça. 6.Por fim, o artigo 

85, § 11, do atual Código de Processo Civil dispõe que o Tribunal, ao julgar 

o recurso interposto, majorará os honorários fixados anteriormente. Desse 

modo, tendo em vista que a sentença foi proferida quando já vigente o 

atual Codex, cabível a fixação dos honorários sucumbenciais recursais no 

percentual de 2% sobre o valor da condenação em favor do patrono do 

réu, observada a gratuidade de justiça deferida. 7. Apelo não provido. 

(TJ-RJ - APL: 00951521420168190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 1 VARA 

CIVEL, Relator: JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 07/03/2018, 

DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2018) Posto 

isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação de Indenização Por Danos Morais Com Pedido de Repetição de 

Indébito promovida por Cleovanes Alex da Costa e Silva e Emanoela da 

Silva Gonzaga em desfavor de Cielo S.A., para condenar esta ao 

pagamento de R$ 432,60 (quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta 

centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC e juros de mora de 1%(um 

por cento) ao mês, ambos a contar do pagamento das faturas. 

Considerando que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, condeno 

a autora ao pagamento de 50% e a requerida 50% das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85 §§ 2º e 8º c/c artigo 

86 do Novo Código de Processo Civil. Todavia, considerando que os 

autores são beneficiários da justiça gratuita, o pagamento ficará 

suspenso. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

20 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005789-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004163-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FRANCISCO BERTOLDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016052-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TONI JUSTINO GONCALO SOUZA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019012-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LEITE DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VALIM FRANCO OAB - MT0006056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a Sra. Marciane Prevedello Curvo, Engenheira Civil e de 

Segurança do Trabalho, Perita Judicial, designou o dia 05/12/2018, às 

08:00 horas, para início dos trabalhos periciais, os quais serão realizados 

na propriedade do requerente, localizada na Avenida F, Quadra C 11 Lote 

13 Bairro Santa Teresinha na Cuiabá-MT em Cuiabá-MT, razão pela qual 

procedo à intimação das partes. Deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte interessada.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034687-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PRADO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034687-84.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCELO PRADO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim 

procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte 

devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 31 de 

outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001782-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA PEREIRA CLAUDINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001782-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NILZA PEREIRA CLAUDINO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim 

procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte 

devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 31 de 

outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038025-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTANA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ISALTINO DE SOUSA OAB - MT4499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038025-32.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EVANDRO SANTANA ALVES REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto, O entendimento 

já firmado no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do 

Recurso Extraordinário nº 631.240, de relatoria do Ministro Roberto 

Barroso, exige, para o ajuizamento de referida ação, o prévio 

requerimento administrativo. A propósito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 

MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO 

STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o 

exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso 

ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, 

conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão 

geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. 

A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de 

manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio 

requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento 

das instâncias administrativas. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: 

"2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de 

que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora 

reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não 

havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da 

presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. (...) (RE 839314, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, 

publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é 

o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

- SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL 

REALIZADO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a 

propositura da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT é 

necessária a comprovação da existência de requerimento administrativo 

prévio não atendido, conforme decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal 

no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no 

entanto, o requerimento administrativo prévio pelo autor, não se há de falar 

em extinção do feito por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 

10393120016968001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de 

Julgamento: 04/08/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 17/08/2016) Ante o exposto, determino a intimação da parte 

autora para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do prévio 

requerimento administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de 

trinta dias sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o que for necessário e 

encaminhem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

31 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028096-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIMAR SOARES LACERDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Augusto de Araújo Marques Barbosa OAB - MT0012547A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LE MANS VEICULOS CUIABA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028096-72.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA CLAUDIMAR SOARES LACERDA DE OLIVEIRA RÉU: LE MANS 

VEICULOS CUIABA LTDA Visto. Verifica-se que o acordo entabulado 

entre as partes consta assinado somente pela requerida, assim intime-se 

a parte autora para promover a regularização da transação, no prazo de 5 

(cinco dias). Após, volte-me concluso para homologação. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 31 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1038095-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ROMAYNE RODRIGUES CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE EVELLYN PEDROSO DE ARRUDA MOURA OAB - MT17038/O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO FERNANDO OLIVEIRA OAB - MT0013597A (ADVOGADO(A))

José Rodolfo Novaes Costa OAB - MT0007436A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038095-49.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JESSICA ROMAYNE RODRIGUES CHAGAS Visto. Intime-se 

a parte autora para emendar a inicial, a fim de apresentar documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, 

declaração de imposto de renda etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 31 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038094-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELZIVAN TAVARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038094-64.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DELZIVAN TAVARES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para emendar a 

inicial, a fim de apresentar documentos que comprovem fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto 

de renda etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 31 

de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038129-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MUNIZ BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038129-24.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIEGO MUNIZ BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a 

fim de apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., 

ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 31 de outubro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011983-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SALES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032110-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR VINNICIUS RODRIGUES VITORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774574 Nr: 27785-11.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON PORTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RITA DE CASSIA 

BUENO DO NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 

27785-11.2012.811.0041, Protocolo 774574, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 341832 Nr: 12202-25.2008.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIETA SCHMITZ SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCISO HONORIO SILVEIRA, PAULO CESAR 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE 

AMORIM - OAB:5.272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Aluguel e Encargos c/c 

Cobrança promovida por Julieta Schmitz Schmidt em desfavor de Narciso 

Honorio Silveira e Paulo Cesar da Silva, para confirmar a liminar deferida 

às fls. 47/49 e declarar rescindida a locação entre as partes.Deixo de 

decretar o despejo, considerando a informação nos autos de que o imóvel 

foi abandonado e a autora imitida na sua posse.Condeno o requerido ao 

pagamento dos alugueres vencidos e não pagos referentes aos meses de 

novembro e dezembro de 2006, janeiro, fevereiro, novembro e dezembro 

de 2007 e janeiro de 2008, mais o que venceram até a data da efetiva 

desocupação do imóvel, além de encargos locatícios ( condomínio, água e 

luz), considerando o valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 

reais), a serem corrigidos pelo INPC, a partir do vencimento de cada 

aluguel, com juros moratórios de um por cento (1%) ao mês, a partir do 

vencimento de cada parcela.Condeno os requeridos ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, com fundamento no 

artigo 85, § 2º do Novo Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos após as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1050129 Nr: 46488-82.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SKY BLUE ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:19.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial por por Sky 

Blue Escola de Aviação Civil Ltda. em desfavor de Tim Celular S.A., para 

confirmar a liminar deferida às fls. 118/119, consequentemente declarar a 

inexistência dos débitos vencidos em 10/01/2015, no valor de R$ 476,00, e 

10/02/2015 também no valor de R$ 476,00, totalizando R$ 952,00.Condeno 

a ré a indenizar os danos morais causados a autora, que fixo no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigidos pelo INPC desde o 

arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 

1% ao mês, a partir da citação. Condeno a ré ainda ao pagamento integral 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no 

artigo 85, § 2º do NCPC.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

após as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 872197 Nr: 11194-03.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIVALDO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIANGULO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER CARVALHO - 

OAB:11595/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO EDUARDO SEGANTINI 

ALVES - OAB:OAB/MG 128.028, GILBERTO BELAFONTE BARROS - 

OAB:OAB/MG 79.396, RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - 

OAB:18.060/MT, WALTER JONES RODRIGUES - OAB:61344-B/MG

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 
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sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1021197 Nr: 32533-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEIA DA SILVA ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS - NEGÓCIO IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18.002-A OAB/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, autorizada pela legislação 

vigente, em cumprimento ao Capítulo 2.10.1 da CNGC, remeto o presente 

expediente a matéria para imprensa, a fim de intimar Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado atuante nestes autos, a devolver neste Juízo, no 

prazo de 24 horas, o processo epigrafado, sob pena de busca e 

apreensão, bem como, da aplicação das penalidades do artigo 196 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1021197 Nr: 32533-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEIA DA SILVA ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS - NEGÓCIO IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18.002-A OAB/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 485, IV, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a Ação Cautelar Preparatória Com Pedido 

Liminar promovida por Claudineia da Silva Antunes em desfavor de 

Rodobens Negócios Imobiliários.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, 

estes que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no 

artigo 85, §§ 2º e 8º do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de agosto de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1064383 Nr: 52894-22.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QUADRA 11-B, 

MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL ROCHA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI 

- OAB:20005/O, Maria Rosa Anacleto da Silva - OAB:24650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 "(...) Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência do requerido, entendo perfeitamente possível que 

tal encargo seja suportado pela parte autora, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte 

sucumbente.Com efeito:“[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica 

probatória, com a inversão do ônus de suportar o adiantamento das 

despesas com a produção de determinada prova, com base no princípio 

da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de 

determinada prova a parte que detém melhor condição de patrocinar esta, 

a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada Justiça.[...]”. (TJRS, 

Agravo de Instrumento Nº 70060524923, Quinta Câmara Cível, Relator: 

Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 14/07/2014). Negritei.Assim sendo, 

havendo concordância quanto aos honorários pericias, a parte autora 

deverá efetuar o depósito em 05 (cinco) dias, ao que deverá o perito ser 

intimado para dar início aos trabalhos em 10 (dez) dias.Intimem-se. 

Cumpra-se".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 870743 Nr: 10116-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA REVERDITO VIVEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIA PERUSSO OLIVEIRA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO POLITANO LANGE - 

OAB:14321/MT, LUCIANE ANDRETTA MALDONADO - OAB:14136/MT, 

SAMANTHA RONDON GAHYVA MARTINS - OAB:OAB/MT 9.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÓCRATES GIL SILVEIRA 

MELO - OAB:2269/MT

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Dissolução Parcial de Sociedade 

Empresarial ajuizada por Regina Reverdito Viveiros em face de Flávia 

Perusso Oliveira Melo.(...) REJEITO a preliminar. No mais, as partes são 

legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a comprovação da ilicitude na conduta do 

requerido, o descumprimento contratual, a situação patrimonial da 

sociedade, a aplicação de valores pelas partes no empreendimento, a 

existência de dano passível de indenização, sua extensão e o nexo 

causal.Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a 

audiência de Instrução para o dia 09/05/2019 às 14:00 horas, para o 

depoimento pessoal da parte autora e da requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.Nos termos do art. 455 do Código de Processo 

Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 883979 Nr: 19198-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA REVERDITO VIVEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIA PERUSSO OLIVEIRA MELO, GIL 

VINÍCIUS DE MORAES E MELO, SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO POLITANO LANGE - 

OAB:14321/MT, LUCIANE ANDRETTA MALDONADO - OAB:14136/MT, 

SAMANTHA RONDON GAHYVA MARTINS - OAB:OAB/MT 9.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO S. MATTOZO - 

OAB:5.849/MT, WAGNER ARGUELHO MOURA - OAB:9689

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fls. 652/658, uma vez que não se trata de caução real 

ou fidejussória, nos termos do art. 300, § 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se a requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a caução 

adequada.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 954973 Nr: 2599-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA PERUSSO DE OLIVEIRA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA REVERDITO VIVEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOCRATES GIL SILVEIRA 

MELLO - OAB:2.269-A/MT, WAGNER ARGUELHO MOURA - 

OAB:9.689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA REVERDITO VIVEIROS 

- OAB:5.683-MT

 Ante o exposto, condeno a parte ré a prestar as contas da administração 

da sociedade, desde sua abertura, no prazo de 15 dias, sob pena de não 

poder impugnar as que a parte autora apresentou, conforme parágrafo 

quinto do art. 550 do Còdigo de Processo Civil. Os ônus processuais 

serão contemplados na fase final do processo.Intimem-se as partes. P. R. 

I. C.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 824789 Nr: 30828-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido de tutela antecipada (art. 273 do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TELMA REGINA GOMES TABUAS BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO NABARRETTE TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, WLADIA BULHÕES PERRUPATO GUIZARDI - 

OAB:14557/MT

 Código 824789

Visto.

Converto o julgamento em diligencia e determino a intimação do perito 

judicial, Alessandro Benedito Oliveira Bello, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, responder, com clareza e objetividade, os quesitos do juízo:

1) Se a área a constante no mapa de fl. 144-a corresponde a Fazenda 

São Paulo? E qual a extensão da área total constante no mapa 144-a?

2) Se o perito percorreu toda a extensão do imóvel arrendado constante 

no mapa de fl. 144-a quando da realização da perícia?

3) Descreve, com clareza, qual a área documentada e a área de excesso 

(posse) existente no imóvel arrendado?

4) Quais os tipos de pastos existentes no imóvel? E quais suas as 

extensões?

 5) Quais são as áreas de capim brachiária humidicola e pastagens 

nativas na extensão total da Fazenda São Paulo?

No mais, intime-se a requerida/reconvinte para se manifestar sobre a 

contestação à reconvenção (fls. 351/365) no prazo de 10 (dez) dias.

Após, cumprida as determinações acima, bem como apresentado o o 

laudo pericial, volte-me o processo concluso para sentença.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1138563 Nr: 26804-40.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OITI WATANABE, HIROKO WATANABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DALVA VIEIRA DE SENA - 

OAB:17.619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA VAZ PATINI - 

OAB:11.660, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) autor (a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1038779 Nr: 40981-43.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HUMBERTO OLIVEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) autor(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032799-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE AGUETONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032799-46.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA JOSE AGUETONI REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Trata-se de Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório DPVAT promovida por MARIA JOSE AGUETONI em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, onde a 

parte autora foi intimada a apresentar documentos que comprovassem 

fazer jus ao benefício da justiça gratuita ou efetuar/comprovar o 

pagamento das custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 c/c 321, parágrafo 

único, do CPC), no entanto, deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer 

manifestação, conforme certificado. O artigo 290 do Código de Processo 

Civil determina que “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. No caso em análise, 

foi dada oportunidade à parte autora para que o processo não tivesse um 

fim por ela indesejado (extinção sem resolução do mérito), mas 

infelizmente a sua desídia nos faz concluir pelo seu desinteresse pela 

ação. Ressalte-se que para o recolhimento das custas e taxas judiciárias 

somente a intimação do advogado é suficiente, pois a intimação pessoal 

da parte somente é obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 

do CPC. Assim, mesmo após regular intimação da parte autora para que 

efetuasse ou comprovasse o recolhimento das custas e taxas judiciais, a 

mesma deixou decorrer o prazo sem se manifestar, devendo o processo 

ser extinto, sem o julgamento do mérito, por ausência de pressuposto 

processual. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - EXTINÇÃO 

DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA - PRECLUSÃO - FALTA DE 

PRESSUPOSTO PROCESSUAL (ART. 257 C.C. 267, IV, DO CPC). Preclusa 

a discussão sobre o indeferimento da assistência judiciária, não pode a 

parte renová-la em grau de apelação. O recolhimento das custas iniciais é 

pressuposto de constituição do processo, devendo ele ser extinto caso o 

autor não efetue o seu recolhimento. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 

10704110065841001 MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de 

Julgamento: 14/01/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 17/01/2014)”. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e também sem honorários advocatícios, por 

ausência de resistência à lide. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 30 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003309-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003309-76.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SAMUEL DOMINGUES MARIANO RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. SAMUEL DOMINGUES MARIANO, menor 

representado por seu genitor EDUARDO MARIANO DA SILVA, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 
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acidente de trânsito em 08/08/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento da diferença do seguro obrigatório, no valor de R$ 10.125,00 

(dez mil cento e vinte e cinco reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, bem como ausência do laudo do IML. 

No mérito alega a proporcionalidade do pagamento ante ao dano corporal, 

discorre sobre o quantum indenizatório em caso de condenação, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar a ausência do laudo 

do IML, verifica-se que a questão não se amolda nas hipóteses previstas 

no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. No mérito, verifica-se que 

o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de 

atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

08/08/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que SAMUEL 

DOMINGUES MARIANO apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

do membro superior esquerdo de leve intensidade avaliada em 25%; do 

membro inferior esquerdo de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, 

deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 25% de 70%; 25% de invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior esquerdo, devendo ser calculada 

sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse 

modo: a) 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz 

jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos); b) 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 

Totalizando a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Todavia, a parte autora alega ter recebido o pagamento 

administrativo no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais), como consta ID 11753147, logo faz jus ao valor remanescente de 

R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 30 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012049-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DE MORAES CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012049-23.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUCINEIA DE MORAES CAMARGO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. LUCINEIA DE 

MORAES CAMARGO, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 25/03/2018, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, falta de 

interesse processual pela ausência de prévio requerimento administrativo, 

bem como pela sua não comprovação e recusa. No mérito alega a 

ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação da parte 

autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, bem como pela sua não comprovação e 

recusa, estas não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado 

de que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 25/03/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

LUCINEIA DE MORAES CAMARGO apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro esquerdo de intensa intensidade avaliada em 75%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo a autora faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 
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11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 30 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037055-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHA NORTON MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037055-66.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JONATHA NORTON MAIA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. JONATHA NORTON MAIA, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 14/10/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito alega a 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 14/10/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que JONATHA NORTON MAIA apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta da mão direita de leve intensidade avaliada em 25%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Embora, em manifestação ao laudo 

pericial, a parte autora tenha discordado deste e postulado por nova prova 

pericial com avaliação por perito especialista, entendo desnecessário, vez 

que quando da realização ele concordou em ser avaliado, estando o 

presente feito devidamente instruído, não cabendo ao autor, apenas por 

discordar da perícia, invalidar o que foi feito, motivo pelo qual não há como 

prosperar tal pedido. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. 

DESNECESSIDADE. 1. Afigura-se descabido o pleito de realização perícia 

médica por médico traumatologista e ortopedista, por ausência de motivos 

a justificar a pretensão. 2. Para a designação de novo exame pericial 

afigura-se imprescindível que a matéria não reste suficientemente 

esclarecida, consoante estabelece o art. 480 do CPC, hipótese diversa 

dos autos. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075204487, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias 

Almeida, Julgado em 25/10/2017). (TJ-RS - AC: 70075204487 RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 25/10/2017, Quinta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2017)(grifado) Sendo 

assim, comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 
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seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da mão direita, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo 

da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 30 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033518-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JORGE PEREIRA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033518-28.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FERNANDO JORGE PEREIRA LEITE DA SILVA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT promovida por 

FERNANDO JORGE PEREIRA LEITE DA SILVA em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, onde a parte autora foi 

intimada a apresentar documentos que comprovassem fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita ou efetuar/comprovar o pagamento das 

custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC), no 

entanto, deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, 

conforme certificado. O artigo 290 do Código de Processo Civil determina 

que “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa 

de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”. No caso em análise, foi dada oportunidade 

à parte autora para que o processo não tivesse um fim por ela indesejado 

(extinção sem resolução do mérito), mas infelizmente a sua desídia nos 

faz concluir pelo seu desinteresse pela ação. Ressalte-se que para o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias somente a intimação do 

advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte somente é 

obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do CPC. Assim, 

mesmo após regular intimação da parte autora para que efetuasse ou 

comprovasse o recolhimento das custas e taxas judiciais, a mesma deixou 

decorrer o prazo sem se manifestar, devendo o processo ser extinto, sem 

o julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA INDEFERIDA - PRECLUSÃO - FALTA DE PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL (ART. 257 C.C. 267, IV, DO CPC). Preclusa a discussão 

sobre o indeferimento da assistência judiciária, não pode a parte renová-la 

em grau de apelação. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de 

constituição do processo, devendo ele ser extinto caso o autor não efetue 

o seu recolhimento. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 

10704110065841001 MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de 

Julgamento: 14/01/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 17/01/2014)”. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e também sem honorários advocatícios, por 

ausência de resistência à lide. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 31 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026237-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026237-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AMAZON CONSTRUTORA LTDA RÉU: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. Visto. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro c/c 

Pedido de Indenização Por Danos Morais promovida por Amazon 

Construtora Ltda em desfavor de Itaú Seguros de Auto e Residência S/A. 

Constata-se dos autos que foi determinado o recolhimento das custas e 

taxas judiciais de distribuição, pelo autor, contudo, mesmo regularmente 
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intimado, ele deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, 

conforme certificado (Id. 16273246). O artigo 290, do NCPC determina: 

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. No caso em análise, foi dada 

oportunidade à parte autora para que o processo não tivesse um fim por 

ela indesejado (extinção sem resolução do mérito), mas infelizmente a sua 

desídia nos faz concluir pelo seu desinteresse pela ação. Ressalte-se que 

para o recolhimento das custas e taxas judiciárias somente a intimação do 

advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte somente é 

obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do NCPC. Assim, 

mesmo após regular intimação para recolher as custas e taxas judiciais, a 

parte autora deixou decorrer o prazo sem se manifestar, é de se decretar 

a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ausência de 

pressuposto processual. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais. Também sem 

honorários advocatícios, por ausência de resistência à lide. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 31 de outubro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009839-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LADISLAU VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009839-96.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LADISLAU VIEIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LADISLAU VIEIRA DA SILVA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 09/04/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório devido, no valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não 

comprovação e recusa. No mérito alega a ausência de nexo causal devido 

à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária, honorários advocatícios e a 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação da parte 

autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, bem como pela sua não comprovação e 

recusa, estas não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado 

de que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 09/04/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

LADISLAU VIEIRA DA SILVA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura torácica de leve intensidade avaliada em 25%; da 

estrutura abdominal de média intensidade avaliada em 50%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 
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conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

torácica, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 100%; 50% de invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura abdominal, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 50% de 100%; Desse modo: a) 

100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 25% 

desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais); b) 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 50% 

desse valor, ou seja, R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte 

e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado 

pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada 

pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor 

da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 31 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035261-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ROCHA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035261-10.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABRICIO ROCHA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. FABRICIO ROCHA SILVA, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

10/01/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, ausência de comprovação de entrega da documentação, falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo, bem 

como ausência do laudo do IML. No mérito discorre sobre o quantum 

indenizatório em caso de condenação, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação da parte 

autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 
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DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar a 

ausência do laudo do IML, verifica-se que a questão não se amolda nas 

hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 09/01/2017, embora conste erroneamente na petição inicial a 

data de 10/01/2017, o que caracteriza erro material do subscritor da peça, 

pelo que passo a considerar a primeira data. A perícia médica judicial 

realizada concluiu que FABRICIO ROCHA SILVA apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior direito de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 31 de outubro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013240-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CARLOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013240-06.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDIR CARLOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. VALDIR CARLOS, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 04/02/2018, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, conforme 

determinado em lei, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não 

comprovação e recusa. No mérito alega a ausência de nexo causal devido 

à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

inexistência da invalidez declarada, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 
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que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, bem como pela sua não comprovação e 

recusa, estas não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado 

de que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 04/02/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

VALDIR CARLOS apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

ombro esquerdo de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 31 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006059-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADERSON EVILASIO DO VALE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006059-51.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MADERSON EVILASIO DO VALE MORAIS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. MADERSON EVILASIO DO 

VALE MORAIS, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 26/12/2015, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo e a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito alega a 

prejudicial de mérito: prescrição, ausência de nexo causal devido à 

inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que a ré alega a prescrição, vez que o 

sinistro se deu em 26/12/2014 e a ação foi ajuizada em 10/03/2018, sendo 

que a contagem prescricional obedece ao artigo 206, §3º, inciso IX, do 

Código Civil, o qual estabelece o prazo de 3 (três) anos, tendo prescrito, 

portanto, em 26/12/2017. Entretanto, tratando-se de invalidez, a contagem 

do prazo prescricional somente se inicia quando o beneficiário do seguro 

tem ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. Nesse sentido 

é a Súmula n° 573, do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA 

INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE 

DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial 

do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca 

do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo 

relativa a presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de 

prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos 

após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ - REsp: 

1388030 MG 2012/0231069-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/06/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, 

Data de Publicação: DJe 01/08/2014)(negritei) No presente caso, não 

existem elementos que demonstrem que o Requerente teve a ciência 

inequívoca da sua incapacidade na data do sinistro, motivo pelo qual não 

há que se falar em prescrição. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 26/12/2014, 

embora conste erroneamente na petição inicial a data de 26/12/2015, o 

que caracteriza erro material do subscritor da peça, pelo que passo a 

considerar a primeira data. A perícia médica judicial realizada em 

MADERSON EVILASIO DO VALE MORAIS restou prejudicada, devido à 

falta de documentação médica. Ressalta-se que, embora requerido pela 

autora a desconsideração do laudo pericial e a utilização dos documentos 

médicos acostados, não há como prosperar tal pedido, vez que para 

correta quantificação da lesão faz-se necessário o devido laudo pericial 

médico, assim o laudo realizado no mutirão quando da audiência de 

conciliação é apto a ser utilizado em sentença, estando o presente feito 

devidamente instruído. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA 

PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO 

DO MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há 

que se falar em cerceamento de defesa se os elementos dos autos 

mostram-se suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda 

a dilação probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) 

É inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: 

José de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de 

Publicação: 23/03/2018) (grifado) Posto isso, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT 

promovida por MADERSON EVILASIO DO VALE MORAIS em desfavor de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizados da causa, com 

fundamento no artigo 85 §§ 2° e 6º, do Novo Código de Processo Civil. 

Todavia, considerando que ela é beneficiária da justiça gratuita, ficará 

suspenso o pagamento da sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem 

prejuízo do sustento próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco 

anos a obrigação (artigo 12, da Lei 1.060/50). Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 31 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015701-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE PIRES BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015701-48.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CAROLINE PIRES BRANDAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. CAROLINE PIRES BRANDÃO, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 09/03/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor indenizável proporcional à lesão permanente 

resultante a autora, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não 

comprovação e recusa. No mérito alega a ausência de nexo causal devido 

à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, bem como pela sua não comprovação e 

recusa, estas não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado 

de que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 09/03/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

CAROLINE PIRES BRANDÃO apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior direito de média intensidade avaliada em 

50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 
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do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

31 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019517-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ABRAO DIAMANTE DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE JESUS QUIRINO OAB - MT24467/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019517-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCAS ABRAO DIAMANTE DIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LUCAS ABRAO DIAMANTE DIAS, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 06/05/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento 

integral do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito alega a 

ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 06/05/2016. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que LUCAS ABRAO DIAMANTE DIAS apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro direito de média intensidade 

avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 
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parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do 

ombro direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 31 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016010-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016010-69.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MATHEUS HENRIQUE LIMA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. MATHEUS HENRIQUE LIMA 

DOS SANTOS, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 06/02/2018, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo preliminarmente, manifestado acerca 

da audiência de conciliação, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental do requerimento 

administrativo, falta de interesse de agir pela ausência de prévio pedido 

administrativo, bem como ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante de 

residência apresentado estar em nome de terceiro. No mérito alega a 

insuficiência probatória do registro de ocorrência, inexistência de prova da 

invalidez, discorre sobre os valores da indenização, pagamento 

proporcional à lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

necessidade de prova pericial, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, os 
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artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, em 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 06/02/2018. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que MATHEUS HENRIQUE LIMA 

DOS SANTOS, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro superior esquerdo de leve intensidade avaliada em 25%; do joelho 

esquerdo de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 25% de 70%; 25% de invalidez permanente 

parcial incompleta do joelho esquerdo, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 25% de 25%. Desse modo: a) 

70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 25% 

desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos); b) 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 
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membro/segmento afetado, no valor de R$ 3.206,25 (três mil duzentos e 

seis reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 31 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037989-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL VILELA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037989-24.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MANOEL VILELA DE CARVALHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. MANOEL VILELA DE CARVALHO, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 08/10/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação e 

recusa, e a ausência de requisitos autorizadores ao recebimento do 

seguro devido ao não pagamento do prêmio pela parte autora No mérito 

alega a ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, bem como pela sua não comprovação e 

recusa, estas não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado 

de que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Quanto 

à ausência de requisitos autorizadores ao recebimento do seguro devido 

ao não pagamento do prêmio pela parte autora, este assunto será 

analisado com o mérito por com ele se confundir. No mérito, a ré alega a 

ausência de requisitos autorizadores ao recebimento do seguro devido ao 

não pagamento do prêmio pela parte autora, entretanto esta argumentação 

não prospera, pois é entendimento pacífico que a inadimplência com 

relação ao prêmio do seguro obrigatório não exime a Seguradora do dever 

de indenizar o indivíduo, sendo perfeitamente aplicável a seguinte súmula: 

Súmula 257 – STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório 

de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias 

Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE 

COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização. Correção monetária. Termo inicial de incidência 

inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. Apelo não provido.” (TJ-RS - 

AC: 70077473106 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 

24/05/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 01/06/2018) Desta forma, verifica-se que o boletim de ocorrência 

juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 08/10/2017. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que MANOEL VILELA DE CARVALHO apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta da estrutura crânio facial de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 
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assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 6.750,00 

(seis mil setecentos e cinquenta reais). Com relação aos juros de mora, 

estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 

STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 31 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010194-09.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELORA DARA SILVA VEDOVATO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ELORA DARA SILVA VEDOVATO, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 21/02/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, manifestado acerca da audiência de 

conciliação, alegado a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo, pendência documental do requerimento administrativo, 

inépcia da inicial devido à ausência de documentos indispensáveis a 

propositura da ação, bem como falta de interesse de agir pela ausência de 

prévio pedido administrativo. No mérito impugna os documentos juntados, 

ausência do boletim de ocorrência, inexistência de prova da invalidez, 

discorre sobre os valores da indenização, pagamento proporcional à 

lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, necessidade 

de prova pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que há 

ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, sendo 

estes os prontuários e fichas médicas, bem como o boletim de ocorrência, 

entretanto este assunto será analisado com o mérito, por com ele se 

confundir. Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da 

ausência de pedido administrativo prévio, bem como pela pendência 

documental, estas não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 
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MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré impugna os documentos juntados, alegando para 

tanto que as assinaturas constantes nos documentos são evidentemente 

diferentes. Entretanto, esta argumentação não prospera, tendo em vista 

que em análise aos documentos, nota-se que a diferença presente nas 

assinaturas é pequena, referente apenas a grafia utilizada no momento, 

levando-se em conta, inclusive, a data da confecção de cada documento. 

A parte ré alega ainda a ausência do boletim de ocorrência, argumentando 

que este é um documento fundamental à instrução da petição inicial. 

Entretanto é sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento 

hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE. ACIDENTE OCORRIDO FORA DO 

TERRITÓRIO NACIONAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE, NO CASO. 1. A ausência do boletim de 

ocorrência, por si só, não afasta o dever de cobertura. Tendo sido 

comprovado o nexo de causalidade entre o evento morte e o sinistro 

ocorrido, de ser responsabilizada a parte ré pelo pagamento da 

indenização correspondente ao seguro DPVAT. (...) (TJ – RS – AC: 

70075163667 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 

26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do 

dia 29/06/2018) Desta forma, verifica-se que o boletim de atendimento 

juntado comprova que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 

21/02/2018. A perícia médica judicial realizada em ELORA DARA SILVA 

VEDOVATO restou prejudicada, devido à falta de documentação médica 

comprobatória. Ressalta-se que, embora requerido pela autora, se faz 

desnecessária a realização de nova perícia médica, vez que o laudo 

realizado no mutirão quando da audiência de conciliação é perfeitamente 

válido para ser usado em sentença, estando o presente feito devidamente 

instruído. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA 

PERICIAL – DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO 

MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que 

se falar em cerceamento de defesa se os elementos dos autos 

mostram-se suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda 

a dilação probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) 

É inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: 

José de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de 

Publicação: 23/03/2018) (grifado) Bem como o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

DPVAT – PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE 

CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOVA 

PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRÍNCIPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – 

HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Conquanto a perícia médica tenha 

sido realizada no mutirão de conciliação, antes da realização da perícia 

não houve qualquer irresignação por parte do autor, ora apelante, tanto é 

que assinou o laudo, concordando com sua realização. 2. Não havendo 

indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico 

perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao 

contraditório ou à ampla defesa3. Para evitar aplicação desproporcional 

aos honorários advocatício, e conforme julgados desta e. Câmara 

necessária usar como Aplicação da Unidade Referencial de Honorários da 

OAB/MT.4. A fixação dos honorários advocatícios recursais, mediante a 

majoração da verba fixada em primeiro grau de jurisdição, independe de 

pedido expresso, sendo devida ao patrono da parte, em função do 

trabalho adicional realizado em grau recursal.”(TJMT Ap 108888/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018)

(grifado) Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT promovida por Elora Dara 

Silva Vedovato em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizados da causa, com fundamento no artigo 85 §§ 2° e 6º, do 

Novo Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela é 

beneficiária da justiça gratuita, ficará suspenso o pagamento da 

sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento 

próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 

12, da Lei 1.060/50). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 31 de outubro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029830-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAIR DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029830-58.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – 

DPVAT, ajuizada por OTAIR DA SILVA BORGES, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 24/01/2019, às 09:04 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Importante ressaltar que, considerando que a 

parte autora manifestou que não possui o interesse pela audiência de 

conciliação, a mesma tão somente não será realizada caso o requerido 

apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, contados da data 

de audiência, informando o seu desinteresse. A presente decisão 
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SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6454 Nr: 1538-72.1984.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOL, EL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS PINTO - 

OAB:2286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCEL 

ALEXANDRE LOPES, para devolução dos autos nº 

1538-72.1984.811.0041, Protocolo 6454, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1040553 Nr: 41885-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FRANCISCA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 

OAB/MT, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15642/O

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por Ana 

Francisca Bezerra em desfavor de CAB – Concessionária de Serviços 

Públicos

 As partes formularam acordo conforme fls. 170/173, requerendo a 

homologação do mesmo e também a sua extinção.

Os vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme fls. 170/173, via do qual compuseram 

para colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema.

Havendo pagamento voluntário, expeça-se o competente Alvará para 

levantamento.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1090874 Nr: 6503-72.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE PEREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:OAB/SP 

119.859

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado às fls. 95 e determino a expedição de alvará 

para liberação dos valores vinculados à conta judicial, devendo o valor de 

R$ 9.155,14 (nove mil cento e cinquenta e cinco reais e quatorze 

centavos) ser levantado por Licinio Vieira de Almeida Júnior (CPF nº 

016.320.261-39, Banco do Brasil, Agência 4043-6, Conta Corrente nº 

108660-x).

 Com o levantamento dos valores, certifique-se quanto ao trânsito em 

julgado da sentença às fls. 84/86 e, após, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996882 Nr: 22098-48.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON ALVES ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859/SP

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado às fls. 88 e determino a expedição de alvará 

para liberação dos valores vinculados à conta judicial, devendo o valor de 

R$ 9.871,03 (nove mil oitocentos e setenta e um reais e três centavos) ser 

levantado por Licinio Vieira de Almeida Júnior (CPF nº 016.320.261-39, 

Banco do Brasil, Agência 4043-6, Conta Corrente nº 108660-x).

 Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1035151 Nr: 39158-34.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS TEODORO JOSÉ HUGUENEY IRIGARAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES DA COSTA - 

OAB:8864/MT, JONAS TAVARES TRANNIN - OAB:OAB 18.802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, desta forma, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 998381 Nr: 22769-71.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURICO VIEIRA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001702 Nr: 24129-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILDO ALEXANDRE LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:11.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar o 

executado, da restrição de bens em seu nome via BACENJUD, para em 5 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961382 Nr: 5419-70.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RIO CACHOEIRINHA, MARCELLE RAMIRES 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO DE LARA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar o 

executado, da restrição de bens em seu nome via BACENJUD, para em 5 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980983 Nr: 14588-81.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ÁGUIDA VILELA 

PEREIRA - OAB:9.196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo 

requerido(fls 150/170), ora apelante, desta forma, procedo à intimação do 

apelado, para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido 

recurso.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994930 Nr: 20966-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENEIDE MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAM DE MORAIS DANELICHEN, MIRIAM DE 

MORAIS DANELICHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ JEVINSKI - 

OAB:12727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DA GLORIA CARMO 

CARVALHO - OAB:13.722

 Vistos, etc.

Manifeste-se o executado, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da 

petição de fls. 47/48.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027616-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TERRAPLANAGEM ITALIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOHAN FUCHS SELLE OAB - MT17164/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027616-94.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de 

Danos Morais ajuizada por Terraplanagem Itália Ltda. em desfavor de 

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e 

Esgoto, com pedido de tutela de urgência para que seja determinada a 

exclusão do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito. Aduz que 

na data de 17 de agosto de 2018 foi surpreendida com a existência de 

restrição perante o banco de dados do SERASA, causando prejuízos e 

impedimentos para a continuidade da atividade empresarial. Relata que 

tomou conhecimento se tratar de um débito junto a requerida, no valor de 

R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e noventa centavos), referente ao 

imóvel matriculado sob o nº 432469-2. Informa que a negativação é 

indevida, uma vez que na data de 14 de novembro do ano de 2013 houve 

a solicitação de “corte definitivo” do fornecimento dos serviços, inexistindo 

a apuração de consumo a partir da data mencionada. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se 

que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada 

à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a autora que foi negativada 

indevidamente pela requerida, razão pela qual pugna pela concessão da 

tutela de urgência, para que seja determinada a exclusão de seu nome do 

cadastro de proteção ao crédito. Em juízo de cognição sumária, os 

documentos acostados aos autos indicam a probabilidade do direito do 

autor, tendo em vista a negativação do nome do autor (ID nº 14891340), 

bem como a comprovação de solicitação de corte definitivo do 

fornecimento dos serviços, no ano de 2013, inexistindo justificativa para a 

cobrança realizada (Id nº 14891388). Do mesmo modo, há urgência no 

pedido, uma vez que o perigo de dano consiste no fato de a permanência 

da negativação implicar em restrição do crédito do autor. Não restando 

evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida. Diante do exposto, 

DEFIRO a antecipação da tutela de urgência, determino a expedição de 

ofício para que o banco de dados do SERASA e congêneres, no prazo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 221 de 790



05 (cinco) dias, exclua o nome da autora de seu banco de dados, sob 

pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, 

conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

conciliação para o dia 05/02/2019, às 09:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Importante 

ressaltar que, considerando que a parte autora manifestou que não possui 

o interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1034683-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA (AUTOR(A))

THAMARA FERNANDA MOTA LOUZICH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA DOMINGAS DE MORAES KNIPPELBERG (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034683-13.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Imissão na 

Posse e Indenização por Perdas e Danos e Danos Morais ajuizada por 

Thiago Louzich da Silva e Thamara Fernanda Mota Louzich em desfavor 

de Luiza Domingas de Moraes Knippelberg, com pedido de tutela de 

urgência, para que seja determinada a desocupação do imóvel, com a 

finalidade de imitir os autores na posse do bem. Consta na inicial que na 

data de 04 de novembro do ano de 2013, os autores realizaram a venda 

de um apartamento situado na Rua 11, Residencial Valência, Torre 05, 

apartamento nº 26, bairro Parque das Nações Indígenas, Cuiabá/MT. Aduz 

que a requerida quitou o ágio, no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove 

mil reais), assumindo as parcelas referentes ao financiamento bancário, 

devendo efetuar a transferência da titularidade do financiamento, no prazo 

de 03 (três) anos. Informa a parte autora que expediu notificação 

extrajudicial para a requerida, para que a mesma cumprisse com seu 

encargo de transferência do financiamento, todavia, a mesma permaneceu 

inerte. Acrescenta que a requerida deixou de efetuar as parcelas do 

financiamento no prazo, resultando em inúmeras negativações do nome 

dos autores. Relata que a requerida está inadimplente com 03 (três) 

parcelas consecutivas do financiamento, o que poderá resultar em 

retomada do imóvel pelo banco financiador. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma 

poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que realizou negócio 

jurídico de compromisso de compra e venda com a requerida, tendo por 

objeto um imóvel, todavia, a mesma não cumpriu com suas obrigações, 

estando inadimplente com as parcelas do financiamento, motivo pelo qual 

pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a 

desocupação do imóvel, com a finalidade de imitir os autores na posse do 

bem. Em que pese constar nos autos documentos que informem o 

inadimplemento da parte requerida (Id nº 15888801), verifica-se que a 

mesma cumpriu com o pagamento de forma parcial do valor constante no 

negócio jurídico, sendo assim, o pedido de reintegração do autor na posse 

do imóvel, conforme solicitado, necessita de prévia resolução do negócio 

jurídico, bem como enseja em providência de difícil reversão. Nesses 

termos, a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO 

ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

"CONTRATO DE GAVETA". ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. 

IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA E DA 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 273 DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA 

RESOLUÇÃO CONTRATUAL, MORMENTE NA ESPÉCIE EM QUE, SE 

INADIMPLEMENTO HOUVER, NÃO É ELE ABSOLUTO. PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70056152531, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em 21/11/2013) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. UNIDADE HABITACIONAL. 

SUSTENTADA POSSE INJUSTA PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 

PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO VEDADA ENQUANTO NÃO OPERADA 

RESCISÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES 

JURIPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. "A ação possessória não se 

presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a 

rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido 

de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de 

rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja 

consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula 

resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio 

da boa-fé objetiva a nortear os contratos" (STJ, AgInt no AREsp n. 

734.869/BA, rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 10-10-2017, 

DJe 19-10-2017). (TJSC, Apelação Cível n. 0009067-36.2009.8.24.0064, 

de São José, rel. Des. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 

16-10-2018). Desse modo, ante a ausência de resolução do contrato e 

nos termos do art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil, não há como 

ser concedida a tutela vindicada, quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Diante do exposto, INDEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência. Designo audiência de conciliação 
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para o dia 05/02/2019, às 11:30 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, 

sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código 

de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034652-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357/O-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034652-90.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Determino a redistribuição do feito, tendo em vista que o mesmo foi 

distribuído por dependência ao processo 1002702-63.2018.811.0041, em 

trâmite perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Remetam-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034500-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALD SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034500-42.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Revisional de Contrato ajuizada por Ronald Souza Silva 

em desfavor de BV Financeira S/A C. F. I.. É notório que com a criação 

das varas bancárias e do provimento n.º 004/2008/CM, àquelas varas 

especializadas são as competentes para processar e julgar as demandas 

que envolvem interesse bancário, alienação fiduciária, arrendamento 

mercantil, cartões de crédito, cédulas de crédito, consórcio, descontos de 

duplicatas, financiamento, inclusive da casa própria, mútuo, seguro, títulos 

vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas 

promissórias e as confissões de divida. Desse modo, de acordo com o 

provimento nº 004/2008/CM e tendo em vista que é de competência 

exclusiva das Varas Especializadas em Direito Bancário processar e 

julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas 

por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

de natureza bancária, declino da competência e determino a redistribuição 

deste processo para uma das Varas Especializadas em Direito Bancário, 

com as baixas e comunicações de estilo. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1034142-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON SOCORE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA OAB - MT19593/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034142-77.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas para 

Exibição de Documentos ajuizada por José Wilson Socore dos Santos em 

desfavor de Banco Pan S/A, com pedido de tutela de urgência, para que a 

requerida apresente os documentos especificados. Alega que é usuário 

dos serviços prestados pela parte requerida, motivo pelo qual contratou 

empréstimo consignado nos valores de R$ 27,62 (vinte e sete reais e 

sessenta e dois centavos) e R$ 20,46 (vinte reais e quarenta e seis 

centavos). Aduz que não recebeu sua cópia do contrato, devidamente 

assinado, bem como que os valores descontados são divergentes dos 

efetivamente contratados. Relata que solicitou à parte requerida 

informações acerca da dívida, a cópia do contrato e a planilha detalhada 

dos pagamentos, todavia, houve negativa no fornecimento. Deu a causa o 

valor de R$ 100,00 (cem reais). Fundamento: Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Considerando a argumentação e os documentos 

apresentados e por serem os documentos de interesse da parte autora, 

DEFIRO a medida liminar e determino que o requerido exiba nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, os todos os documentos solicitados pela parte 

autora referentes ao contrato de empréstimo consignado. Intime-se e 

cite-se a parte requerida, nos termos do art. 397 e seguintes, do Código 

de Processo Civil, para, no prazo de 05 (cinco) dias, exibir os documentos 

ou apresentar impugnação. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017977-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS MACAUBAS (AUTOR(A))

MARILENE MARTINS CORREA (AUTOR(A))

BENEDITO DA SILVA FIGUEIREDO (AUTOR(A))

ILMA DA CONCEICAO OLIVEIRA (AUTOR(A))

JANILDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ROGERIO MEIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

ADELIR LEGRAMANTI (AUTOR(A))

DARCY QUENTINA DE SOUZA (AUTOR(A))

DIVINA FERNANDES DE ARAUJO (AUTOR(A))

GERNACIR DOS SANTOS FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017977-86.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional c/c Dano 

Moral proposta por Adelir Legramanti e Outros em face do Bradesco 

Seguros S/A. Compulsando os autos, observa-se da contestação 

acostada aos autos, informações acerca da incompetência do juízo para o 

processamento e julgamento da demanda, diante da existência de 

legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal. Dispõe o art. 109, I, da 

Constituição Federal: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e 

julgar: I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 

pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 
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assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente do 

trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; (...) É 

pacífico o entendimento de que, manifestado o interesse da União, 

entidade autárquica ou empresa pública federal em intervir no feito, 

necessária é a remessa dos autos à Justiça Federal para a averiguação 

de interesse na lide. Nesse sentido encontra-se a Sumula nº 150, do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 105 – Compete a justiça federal 

decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, 

no processo, da união, suas autarquias ou empresas públicas. Dessa 

forma, tendo em vista a manifestação da parte requerida, determino a 

remessa dos autos para a Justiça Federal, com as baixas e comunicações 

de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003968-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

CICERO NOBRE DE ASSIS (AUTOR(A))

IRANI GUSMAO (AUTOR(A))

FERNANDO DE SOUZA DOMINGUES (AUTOR(A))

MARIA RICARDO BRUNELLI (AUTOR(A))

FIDELIS EVANGELISTA MAMORE (AUTOR(A))

EVA ROSENI TECHI LIMA (AUTOR(A))

ADORES DE MOURA MOREIRA (AUTOR(A))

JUSELI TEODORO FERREIRA (AUTOR(A))

LUCIA MARIA DAS CHAGAS (AUTOR(A))

MARIA DAS DORES PEREIRA (AUTOR(A))

PAULO MAGALHAES (AUTOR(A))

NERENE FRACARO JACOBSEN (AUTOR(A))

BEGAIL EUFRASIA DE FARIAS (AUTOR(A))

LUIZ MARIANO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A 

(ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003968-85.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional c/c Dano 

Moral proposta por Juseli Teodoro Ferreira e Outros em face do Bradesco 

Seguros S/A e Outros. Compulsando os autos, observa-se da 

contestação acostada aos autos, informações acerca da incompetência 

do juízo para o processamento e julgamento da demanda, diante da 

existência de legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal. Dispõe o 

art. 109, I, da Constituição Federal: Art. 109. Aos juízes federais compete 

processar e julgar: I – as causas em que a União, entidade autárquica ou 

empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 

assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente do 

trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; (...) É 

pacífico o entendimento de que, manifestado o interesse da União, 

entidade autárquica ou empresa pública federal em intervir no feito, 

necessária é a remessa dos autos à Justiça Federal para a averiguação 

de interesse na lide. Nesse sentido encontra-se a Sumula nº 150, do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 105 – Compete a justiça federal 

decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, 

no processo, da união, suas autarquias ou empresas públicas. Dessa 

forma, tendo em vista a manifestação da parte requerida, determino a 

remessa dos autos para a Justiça Federal, com as baixas e comunicações 

de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002465-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARI ERASILDA LEMOS TONHOLI (AUTOR(A))

AGRESSE PEREIRA BARBOSA (AUTOR(A))

MARIA IRACEMA MORAIS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

FERNANDES JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

EURIPEDES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

ELISABETI DE CAMPOS FERNANDES (AUTOR(A))

IRANI GUSMAO (AUTOR(A))

JOSE ERISMAR DE ARAUJO SOUZA (AUTOR(A))

DEINYSE LUCIA DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES (AUTOR(A))

ZAIDA ESLABAO DA SILVA (AUTOR(A))

CLAUDILENE CRISTINA RIBEIRO (AUTOR(A))

NOEMI PINZ (AUTOR(A))

JUAREZ TAVORA ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002465-29.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional proposta 

por Elisabeti de Campos Fernandes e Outros em face do Sul América 

Companhia Nacional de Seguros S/A e Outros. Compulsando os autos, 

observa-se da contestação acostada aos autos, informações acerca da 

incompetência do juízo para o processamento e julgamento da demanda, 

diante da existência de legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal. 

Dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal: Art. 109. Aos juízes federais 

compete processar e julgar: I – as causas em que a União, entidade 

autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de 

autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de 

acidente do trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do 

Trabalho; (...) É pacífico o entendimento de que, manifestado o interesse 

da União, entidade autárquica ou empresa pública federal em intervir no 

feito, necessária é a remessa dos autos à Justiça Federal para a 

averiguação de interesse na lide. Nesse sentido encontra-se a Sumula nº 

150, do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 105 – Compete a justiça 

federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a 

presença, no processo, da união, suas autarquias ou empresas públicas. 

Dessa forma, tendo em vista a manifestação da parte requerida, determino 

a remessa dos autos para a Justiça Federal, com as baixas e 

comunicações de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004101-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDO MARTINS DE SOUZA (AUTOR(A))

MARIA MARLENE GOMES (AUTOR(A))

NEIDE DE BRITO PEREIRA (AUTOR(A))

ADILSON DA SILVA MORAES (AUTOR(A))

JOCINEY DOMINGAS DA CRUZ (AUTOR(A))

JOSYNEIDE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ANDERSON PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

BONIFACIA LIMA DE CAMPOS (AUTOR(A))

ARILCE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ (AUTOR(A))

LUIS JORGE CARVALHO DA CRUZ (AUTOR(A))

ANTONIO FRANCELINO MARCONDES (AUTOR(A))

MARIA DO SOCORRO NORONHA RODRIGUES (AUTOR(A))
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IZABEL MARIA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775 (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004101-30.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional proposta 

por Izabel Maria da Costa e Outros em face do Sul América Companhia 

Nacional de Seguros S/A e Outros. Compulsando os autos, observa-se da 

contestação acostada aos autos, informações acerca da incompetência 

do juízo para o processamento e julgamento da demanda, diante da 

existência de legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal. Dispõe o 

art. 109, I, da Constituição Federal: Art. 109. Aos juízes federais compete 

processar e julgar: I – as causas em que a União, entidade autárquica ou 

empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 

assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente do 

trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; (...) É 

pacífico o entendimento de que, manifestado o interesse da União, 

entidade autárquica ou empresa pública federal em intervir no feito, 

necessária é a remessa dos autos à Justiça Federal para a averiguação 

de interesse na lide. Nesse sentido encontra-se a Sumula nº 150, do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 105 – Compete a justiça federal 

decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, 

no processo, da união, suas autarquias ou empresas públicas. Dessa 

forma, tendo em vista a manifestação da parte requerida, determino a 

remessa dos autos para a Justiça Federal, com as baixas e comunicações 

de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026845-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE SOUZA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO(A))

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026845-53.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de 

Condenação em Danos Morais proposta por Adriana de Souza Miranda 

Campos em face do IUNI Educacional Ltda.. Compulsando os autos, 

observa-se da contestação acostada aos autos, informações acerca da 

incompetência do juízo para o processamento e julgamento da demanda. 

Dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal: Art. 109. Aos juízes federais 

compete processar e julgar: I – as causas em que a União, entidade 

autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de 

autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de 

acidente do trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do 

Trabalho; (...) É pacífico o entendimento de que, manifestado o interesse 

da União, entidade autárquica ou empresa pública federal em intervir no 

feito, necessária é a remessa dos autos à Justiça Federal para a 

averiguação de interesse na lide. Nesse sentido encontra-se a Sumula nº 

150, do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 105 – Compete a justiça 

federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a 

presença, no processo, da união, suas autarquias ou empresas públicas. 

Dessa forma, tendo em vista a manifestação da parte requerida, determino 

a remessa dos autos para a Justiça Federal, com as baixas e 

comunicações de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001664-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS THIAGO MARQUES DUARTE OAB - MT0018202A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001664-50.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente 

proposta por Cleber de Souza Santos em face do Universidade de Cuiabá 

– UNIC e Kroton Educacional S/A. Compulsando os autos, observa-se da 

contestação acostada aos autos, informações acerca da incompetência 

do juízo para o processamento e julgamento da demanda. Dispõe o art. 

109, I, da Constituição Federal: Art. 109. Aos juízes federais compete 

processar e julgar: I – as causas em que a União, entidade autárquica ou 

empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 

assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente do 

trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; (...) É 

pacífico o entendimento de que, manifestado o interesse da União, 

entidade autárquica ou empresa pública federal em intervir no feito, 

necessária é a remessa dos autos à Justiça Federal para a averiguação 

de interesse na lide. Nesse sentido encontra-se a Sumula nº 150, do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 105 – Compete a justiça federal 

decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, 

no processo, da união, suas autarquias ou empresas públicas. Dessa 

forma, tendo em vista a manifestação da parte requerida, determino a 

remessa dos autos para a Justiça Federal, com as baixas e comunicações 

de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034014-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034014-57.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por José Ferreira da Silva em desfavor de FIDC 

NPL I – Fundo de Investimento em Direito Creditório e Dimobras Imp. Exp. e 

Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A, com pedido de tutela de 

urgência, para que seja determinada a retirada do nome do autor do 

cadastro de proteção ao crédito, bem como para que a requeria promova 

o cancelamento do cartão de crédito habilitado de forma fraudulenta. 

Consta na inicial que o autor foi surpreendido com a cobrança de débitos 

contraídos por meio da utilização de um cartão de crédito, supostamente 

adquirido junto a segunda requerida, no ano de 2016. Relata que jamais 

contratou qualquer tipo de cartão de crédito junto às requeridas, de modo 

que a cobrança e negativação no valor de R$ 5.211,13 (cinco mi duzentos 

e onze reais e treze centavos), são indevidas. Aduz que contatou a parte 

requerida para o esclarecimento do débito e solução do impasse, todavia, 
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não obteve êxito. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, 

sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa o autor 

que constatou uma restrição creditícia em seu CPF, originada da 

contratação de um cartão de crédito não autorizado, de modo que a 

cobrança e a negativação são indevidas, razão pela qual pugna pela 

concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a retirada do 

nome do autor do cadastro de proteção ao crédito, bem como para que a 

requerida promova o cancelamento do cartão de crédito habilitado de 

forma fraudulenta. Em juízo de cognição sumária, os documentos 

acostados aos autos indicam a probabilidade do direito do autor, tendo em 

vista a negativação do nome do autor (ID nº 15774543), bem como a 

alegação de não contratação dos serviços supostamente prestados. Do 

mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo de dano 

consiste no fato de a permanência da negativação implicar em restrição do 

crédito do autor. Não restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da 

medida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência, 

determino a expedição de ofício para que o banco de dados do SERASA e 

congêneres, no prazo de 05 (cinco) dias, exclua o nome da autora de seu 

banco de dados, bem como determino que a parte requerida promova o 

cancelamento do cartão de crédito em discussão nos autos, sob pena de 

aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme 

art. art. 297, do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

conciliação para o dia 05/02/2019, às 08:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Após, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034379-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERTE FLORESTAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT0016875A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034379-14.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais 

ajuizada por Berté Florestal Ltda. em desfavor de Telefônica Brasil S/A, 

com pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão 

de eventual cobrança dos números (65) 9624-6918; (65) 9663-3878; (65) 

9913-3905; (65) 9922-3680 e (65) 9984-8758 e modem de internet móvel. 

Consta na inicial que a autora possui um contrato nº 203914213, de plano 

empresarial de telefônica móvel junto à requerida, há mais de 05 (cinco) 

anos, com a aquisição das seguintes linhas telefônicas: (65) 9624-6918; 

(65) 9663-3878; (65) 9913-3905; (65) 9922-3680 e (65) 9984-8758. Aduz 

que as linhas telefônicas mencionadas nunca foram utilizadas pela parte 

autora e sequer foram habilitadas, tendo solicitado inúmeras vezes o 

cancelamento das mesmas, não obtendo êxito. Relata que não possui 

interesse na manutenção dos números não solicitados, razão pela qual 

pugna pelo cancelamento dos mesmos. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma 

poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que a requerida teria 

encaminhado linhas telefônicas sem solicitação, causando desconfortos 

diante da resistência de cancelamento dos números, razão pela qual 

pugna em tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão de 

eventual cobrança dos números (65) 9624-6918; (65) 9663-3878; (65) 

9913-3905; (65) 9922-3680 e (65) 9984-8758 e modem de internet móvel. 

Analisando detidamente os autos, nesse momento processual, observa-se 

presente a probabilidade do direito, uma vez que a autora alega a não 
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contratação das linhas telefônicas móveis mencionadas, contudo, as 

faturas acostadas no Id nº 15836061 e 15836064, demonstram a 

cobrança de valores referentes aos números não contratados. Do mesmo 

modo, verifica-se presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, tendo em vista que o não pagamento pode acarretar a restrição 

do crédito da autora. Não restando evidenciado o perigo de 

irreversibilidade da medida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da 

tutela de urgência e determino que a requerida suspenda eventual 

cobrança referente às linhas telefônicas: números (65) 9624-6918; (65) 

9663-3878; (65) 9913-3905; (65) 9922-3680 e (65) 9984-8758, sob pena 

de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, 

conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

conciliação para o dia 05/02/2019, às 09:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Após, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036548-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DOS SANTOS ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036548-71.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Revisão de Faturas de Consumo de Energia ajuizada 

por Eliete dos Santos Rosa em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, com pedido de tutela de urgência para que 

seja determinado o restabelecimento dos serviços. Consta na inicial que a 

autora é usuária dos serviços prestados pela requerida, por meio da UC 

nº 6/286236-5, realizando o pagamento em dia das suas faturas. Aduz 

que foi surpreendida com o recebimento das faturas dos meses de janeiro 

e abril do ano de 2018, cobrando o valor exorbitante de R$ 1.429,53 (um 

mil quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos) e R$ 

1.093,09 (um mil noventa e três reais e nove centavos), respectivamente. 

Relata que o débito é indevido. Vieram os autos conclusos. Fundamento: 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de 

urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora que recebeu faturas nos valores de R$ 1.429,53 (um mil 

quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos) e R$ 

1.093,09 (um mil noventa e três reais e nove centavos), o que julga ser 

indevido, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, 

para que seja determinado o restabelecimento dos serviços. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se a probabilidade do direito, tendo em vista 

as faturas acostadas nos Ids nº 16100156 e 16100157, demonstrando a 

cobrança excessiva com relação ao mês de janeiro e abril do ano de 

2018. Do mesmo modo, observa-se o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, tendo em vista a manutenção da suspensão 

dos serviços essenciais. Não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Todavia, em que pese à autora indicar que a fatura do 

mês de outubro/2018 estaria cobrando valores exorbitantes, não se 

verifica a discrepância com os consumos anteriores. Diante do exposto, 

DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela de urgência e determino 

que a parte requerida, com relação às faturas dos nos valores de R$ 

1.429,53 (um mil quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e três 

centavos) e R$ 1.093,09 (um mil noventa e três reais e nove centavos), 

mês/referencia janeiro e abril/2018, RESTABELEÇA, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, o fornecimento dos serviços ao imóvel da parte autora, 

sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da 

tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de conciliação para o dia 05/02/2019, às 08:00 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Desde já, autorizo os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo 

a distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037071-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MACSWELL DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

WELLINGTON MESSIAS DA CRUZ SANTOS (RÉU)

WELITON DIVINO DE ALMEIDA (RÉU)

FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037071-83.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Determino a redistribuição do feito, tendo em vista que o mesmo foi 

endereçado para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá/MT. Remetam-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036248-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO MAURITANIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA MARIA RAMOS DRUTA OAB - 196.251.388-20 (REPRESENTANTE)

JOSE ALEXANDRE LOURENCO GOMES OAB - RJ111649 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERCÍLIA DE BARROS MACIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036248-12.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente como mandado. 

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações. Após, 

devolvam-se os autos ao juízo deprecante, mediante as formalidades 

legais. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036958-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOPES DE FREITAS (REQUERIDO)

J R GUIMARAES & GUIMARAES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036958-32.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o 

recolhimento das custas de distribuição, sob pena de devolução da carta 

precatória sem o devido cumprimento. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036852-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTELA RIBEIRO BARROS GEWEHR E CEREGATTI (RÉU)

CASSIO SEBASTIAO CEREGATTI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOHN LESTER ALVES FERREIRA OAB - MT24401/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036852-70.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Ressarcimento de Danos por Acidente de Trânsito 

ajuizada por Itaú Seguros de Auto e Residência em desfavor de Estela 

Ribeiro Barros Gewehr e Ceregatti e Cassio Sebastião Ceregatti. Diante da 

análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que não 

houve a comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse 

modo, intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036629-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALPHA MALL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT0016198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZARAHEMLA FUZINATO 08219637919 (EXECUTADO)

IVANICE ALBONETE OLIVEIRA (EXECUTADO)

LEUVANIR XAVIER DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036629-20.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Alpha 

Mall Cuiabá Empreendimentos Imobiliários Ltda. em desfavor de Zarahemla 

Fuzinato – Alpha E. V. S., Leuvanir Xavier de Oliveira e Ivanice Albonete 

Oliveira. Diante da análise dos documentos anexados ao processo, 

verifica-se que não houve a comprovação do recolhimento das 

custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte autora para recolher 

e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias devidamente paga, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036580-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA SCHIAVO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036580-76.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente como mandado. 

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações. Após, 

devolvam-se os autos ao juízo deprecante, mediante as formalidades 

legais. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036593-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT0014500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME (RÉU)

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (RÉU)
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Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036593-72.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada por São Miguel Ar Condicionado 

Ltda. em desfavor de Hospital Jardim Cuiabá Ltda. e Importadora e 

Exportadora Jardim Cuiabá Ltda.. Diante da análise dos documentos 

anexados ao processo, verifica-se que não houve a comprovação do 

recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte 

autora para recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias 

devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1035875-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS TULHUS DA SILVA MIRANDA (RÉU)

NADIA SANT ANA PRADO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035875-78.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação Rescisória de Compromisso de Compra e Venda c/c 

Reintegração de Posse ajuizada por José Carlos de Almeida em desfavor 

de Nadia Santana Prado de Miranda e Marcus Tulhus da Silva Miranda. 

Diante da análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que 

não houve a comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. 

Desse modo, intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia 

de custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035855-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA JULIO OAB - MT0016399A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (RÉU)

HONDA MERCANTIL POLLUX (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035855-87.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Resolução Contratual c/c Danos Materiais e Morais 

ajuizada por Ana Cleide Ferreira da Silva Carvalho em desfavor de 

Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda., Pollux Planetarium e 

Moto Ronda Amazônia Ltda.. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Designo audiência de conciliação para o dia 05/02/2019, às 08:30 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035837-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA CUNHA MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035837-66.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Anulatória de Ato Juridico ajuizada por Sérgio da Cunha 

Macedo em desfavor de Associação de Poupança e Empréstimo – 

POUPEX. É notório que com a criação das varas bancárias e do 

provimento n.º 004/2008/CM, àquelas varas especializadas são as 

competentes para processar e julgar as demandas que envolvem 

interesse bancário, alienação fiduciária, arrendamento mercantil, cartões 

de crédito, cédulas de crédito, consórcio, descontos de duplicatas, 

financiamento, inclusive da casa própria, mútuo, seguro, títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de divida. Desse modo, de acordo com o provimento nº 

004/2008/CM e tendo em vista que é de competência exclusiva das Varas 

Especializadas em Direito Bancário processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, de natureza bancária, 

declino da competência e determino a redistribuição deste processo para 

uma das Varas Especializadas em Direito Bancário, com as baixas e 

comunicações de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035212-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIK FERREIRA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035212-32.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores 

Pagos e Danos Morais ajuizada por Pedro Henrik Ferreira Lopes em 

desfavor de MRV Inglês e Participações S/A e MRV Prime Parque Chapada 

Diamantina Incorporações SPE Ltda.. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Designo audiência de conciliação para o dia 05/02/2019, às 09:00 

horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. 

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 
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Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033939-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033939-18.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por 

Itaú Seguros de Autos e Residência S/A em desfavor de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Designo audiência de conciliação 

para o dia 05/02/2019, às 10:00 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, 

sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código 

de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar que, 

considerando que a parte autora manifestou que não possui o interesse 

pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será realizada 

caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, 

contados da data de audiência, informando o seu desinteresse. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033431-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS MARIANO (REQUERENTE)

DEBORAH DE ARRUDA ISOTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEIT DIOGO GOMES OAB - MT0014028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033431-72.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização c/c Reparação por Perdas e Danos 

ajuizada por Deborah de Arruda Isoton em desfavor de Rodobens 

Incorporadora Imobiliária 304 SPE Ltda.. Em síntese, informa a parte autora 

que adquiriu um imóvel junto à requerida, todavia, foram constatados 

inúmeros vícios de construção, pugnando pela reparação dos danos 

sofridos. A parte autora alegou a existência de ação em trâmite perante a 

8ª Vara Cível desta Capital, tratando-se de Ação de Produção Antecipada 

de Prova c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais (proc. nº 

1032375-38.2017.811.0041), cujo objeto recai acerca dos vícios do imóvel 

em discussão. A teor da regra do artigo 55 do CPC, as referidas ações 

reputam-se conexas e devem ser julgadas simultaneamente a fim de se 

evitar decisões conflitantes. Diante disso, uma vez configurada a conexão 

entre a presente ação e a demanda de obrigação de fazer, em tramite 

perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, por ser aquele juízo 

prevento, a fim de evitar decisões conflitantes, DETERMINO a imediata 

remessa destes autos à 8ª Vara Cível desta Capital para prosseguimento, 

com as baixas e comunicações necessárias. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033226-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEILY ALCANTARA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDINEIA APARECIDA JAMPIETRO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033226-43.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais c/c Alimento 

Vitalício em decorrência de Agressão Física ajuizada por Neily Alcantara 

Nunes de Oliveira em desfavor de Aldineia Aparecida Jamprieto. Designo 

audiência de conciliação para o dia 05/02/2019, às 10:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar as cópias de seus holerites 

dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove sua renda 

mensal, para comprovar o estado de necessidade, sob pena de 

indeferimento dos pedidos e da concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033198-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PADUANI RAMBO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033198-75.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais proposta por Eduardo Paduani Rambo em desfavor de Azul Linhas 

Aéreas Brasileiras S/A. Designo audiência de conciliação para o dia 

05/02/2019, às 11:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar que, 

considerando que a parte autora manifestou que não possui o interesse 

pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será realizada 

caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, 

contados da data de audiência, informando o seu desinteresse. Com 

fundamento no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO 

a inversão do ônus da prova e determino que a requerida apresente os 

documentos comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato 

narrado na inicial. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acostar as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou 

outro documento que comprove sua renda mensal, para comprovar o 

estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos pedidos e da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033078-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

carlos eduardo souza dos santos (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033078-32.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta 

por Maria Terezinha de Souza em desfavor de Carlos Eduardo Souza dos 

Santos. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Designo audiência de 

conciliação para o dia 05/02/2019, às 11:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar que, 

considerando que a parte autora manifestou que não possui o interesse 

pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será realizada 

caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, 

contados da data de audiência, informando o seu desinteresse. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033032-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D'VITRO ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON FRANCISCO GRABOVSKI OAB - PR60301 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BANDEIRANTES (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033032-43.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por D’Vitro – Esquadrarias de 

Alumínio e Vidro Ltda. – ME em desfavor de Condomínio Residencial 

Bandeirantes, buscando o pagamento da importância de R$ 18.184,40 

(dezoito mil cento e oitenta e quatro reais e quarenta centavos). Estando o 

pedido devidamente instruído com a prova escrita, sem eficácia de título 

executivo, defiro a expedição do mandado de pagamento, com prazo de 

15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 701 do CPC, para cumprimento 

e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor 

atribuído à causa. Conste no mandado que, nesse prazo o requerido 

poderá oferecer embargos e que, caso não haja cumprimento da 

obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032935-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULTRAMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME (EXECUTADO)

DANIEL SANTO SCARAVELLI (EXECUTADO)

CONRADO BRUNO SCHWANKE (EXECUTADO)

LUCIANE REGINA PEDROSO SOARES (EXECUTADO)

FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032935-43.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Açofer 
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Indústria e Comércio Ltda. em desfavor de Ultrametal Estruturas Metálicas 

Ltda. ME, Felipe Nikolas Scaravelli, Daniel Santo Scaravelli, Conrado Bruno 

Schwanke e Luciane Regina Pedroso Soares. Cite-se a parte executada, 

no prazo de 03 (três) dias (art. 829 do CPC), efetuar o pagamento do 

débito, acrescido das custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que poderão ser 

reduzidos pela metade em caso de pagamento integral do débito no prazo 

acima previsto. Conste no mandado que no prazo para embargos, se os 

executados reconhecerem a dívida exequenda poderá depositar 30% do 

montante e o restante parcelar em até seis vezes, acrescidos de correção 

monetária e juros de um por cento ao mês, na forma do artigo 916 do CPC. 

A parte executada interpor embargos no prazo de 15 (quinze) dias 

contados na forma do art. 231, do CPC, distribuídos por dependência e 

instruídos com as cópias processuais relevantes. O exequente, por sua 

vez, deverá ter ciência de que, não localizada a parte executada, deverá, 

na primeira oportuni-dade, requerer as medidas necessárias para a 

viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, 

§1º, do Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo 

legal (03 dias), munido da segunda via do mandado, o Sr. Oficial de Justiça 

procederá de imediato a penhora de bens, após, a sua avaliação e o 

depósito, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, os executados. Não encontrada a parte executada, 

havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao 

arresto de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o 

processo na forma do art. 830, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032798-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CREIDE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032798-61.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Maria 

Creide dos Santos em desfavor de Banco Pan S/A. Defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Designo audiência de conciliação para o dia 

05/02/2019, às 12:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032618-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FEDERACAO DE JIU-JITSU ESPORTIVO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-FJJE-MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STALYN PANIAGO PEREIRA OAB - MT0006115A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO ANTUNES (RÉU)

SITE "O BOM DA NOTÍCIA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032618-45.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por 

Federação de Jiu-Jitsu Esportivo do Estado de Mato Grosso – FJJE-MT em 

desfavor de Site “O Bom da Notícia” e Orlando Antunes. Designo audiência 

de conciliação para o dia 05/02/2019, às 12:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032250-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.D.D. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032250-36.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais por 

Acidente de Trânsito ajuizada por Leandro Ferreira de Moraes em 

desfavor de A. D. D. Indústria e Comércio Ltda.. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Designo audiência de conciliação para o dia 05/02/2019, 

às 08:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 
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procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031594-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AURELIANO DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MACHADO PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031594-79.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Erro do 

Laboratório no Diagnóstico do Exame ajuizada por José Aureliano de 

Oliveira Filho em desfavor de Instituto Machado Pereira (FEB Saúde). 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Designo audiência de conciliação 

para o dia 05/02/2019, às 08:30 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, 

sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código 

de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1031482-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR(A))

AUDENILDA DE FIGUEIREDO SANTOS BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE CAMARGO (RÉU)

LUIS JONI DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031482-13.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Ação de 

Cobrança ajuizada por CVL Imóveis Ltda. – ME em desfavor de Tarcizio 

Carlos Siqueira de Camargo e Luis Joni da Silva. Designo audiência de 

conciliação para o dia 05/02/2019, às 09:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031472-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DULCEIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031472-66.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedidos de 

Danos Morais ajuizada por Paula Dulceia dos Santos em desfavor de 

Banco Bradesco S/A. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Designo 

audiência de conciliação para o dia 05/02/2019, às 09:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 
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Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031183-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TITANIUN COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E SERVICOS 

LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA DO CARMO SPOSITO OAB - MT25031/O (ADVOGADO(A))

VALTER CAMELO XAVIER FILHO OAB - MT18971/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031183-36.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Titaniun Comércio de Material 

Médico Hospitalar e Serviços Ltda. em desfavor de Fundação de Saúde 

Comunitária de Sinop. Designo audiência de conciliação para o dia 

05/02/2019, às 10:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031180-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSÉ LUSTOSA DA SILVA (REQUERENTE)

IRACEMA FURTADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA OAB - MT21054/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR PAULO LUSA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ERIKA FURTADO LUSTUOSA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031180-81.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cumpra-se na forma deprecada. Designo a audiência para a oitiva da 

testemunha Erika Furtado Lustuosa da Silva, para o dia 23/04/2019, às 

14:30 horas. Nos termos do art. 455, § 1º, do Código de Processo Civil, 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, devendo juntar cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, com 

antecedência mínima de 03 (três) dias em relação à audiência. 

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026077-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DO NASCIMENTO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026077-93.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – 

DPVAT, ajuizada por DAVID DO NASCIMENTO SOUZA, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 24/01/2019, às 08:00 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Importante ressaltar que, considerando que a 

parte autora manifestou que não possui o interesse pela audiência de 

conciliação, a mesma tão somente não será realizada caso o requerido 

apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, contados da data 

de audiência, informando o seu desinteresse. A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029133-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELDI EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029133-37.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – 

DPVAT, ajuizada por HELDI EVANGELISTA DA SILVA, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 
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tentativa de conciliação, para o dia 43/01/2019, às 08:32horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Importante ressaltar que, considerando que a 

parte autora manifestou que não possui o interesse pela audiência de 

conciliação, a mesma tão somente não será realizada caso o requerido 

apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, contados da data 

de audiência, informando o seu desinteresse. A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1037621-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKO LUAN PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - MT0004671A (ADVOGADO(A))

WALDENIR FIGUEIRA DESTO OAB - MT3743/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037621-78.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório ajuizada 

por Maiko Luan Pereira em desfavor de AGEMED Saúde S/A. Inicialmente, 

importante ressaltar que os documentos constantes nos Ids 16208436, 

16208438, 16208440, 16208642 e 16208647, encontram-se em formato 

que impossibilita a sua visualização, razão pela qual determino que a parte 

autora acoste novamente os documentos mencionados, conforme 

configuração descrita no § 2º, do art. 26, da Resolução nº 

03/2018/TJMT/TP. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, acostando aos autos a cópia legível da carteirinha 

do plano demonstrando a sua validade, laudo médico demonstrando a 

urgência no procedimento, bem como a negativa no fornecimento do 

medicamento, sob pena de indeferimento dos pedidos. No mesmo prazo, 

faculto a parte autora acostar as cópias de seus holerites dos últimos 03 

(três) meses ou outro documento que comprove sua renda mensal, para 

comprovar o estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos 

pedidos e da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036703-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYNA LANNES ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT6801/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT0007287A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036703-74.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Dayna 

Lannes Andrade em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S/A e 

Banco Bradesco S/A, com pedido de tutela de urgência, para que seja 

registrada a baixa da restrição perante às instituições financeiras, bem 

como seja determinado que as requeridas se abstenham de registrar o 

gravame no DETRAN/MT. Consta na inicial que, em razão dos problemas 

de saúde e financeiros da autora, a mesma necessitou efetuar a venda de 

seu veículo, um Honda HRV 2015/2016, placa PAG 7859, Renavam 

01056218050. Aduz que recebeu o contato do Sr. Ivandro, onde o mesmo 

ofertou o valor de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais) para a aquisição 

do veículo, por meio de uma carta de crédito contemplada junto ao Banco 

Bradesco S/A, ora requerido. Relata que na data de 11 de outubro de 

2018, foi contatada pelo gerente do Sr. Ivandro, momento em que o mesmo 

afirmou que o veículo da autora possuía um gravame do Banco Bradesco 

Financiamentos S/A, o que impediria a conclusão da venda do bem móvel. 

Acrescenta que adquiriu o veículo em julho do ano de 2015, mediante 

pagamento da quantia de R$ 82.400,00 (oitenta e dois mil quatrocentos 

reais) à vista, não tendo realizado qualquer modalidade de financiamento. 

Informa que o gravame efetuado pela parte requerida é indevido. Vieram 

os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, 

sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora que foi surpreendida com a existência de um gravame em seu 

veículo, todavia, alega que não realizou qualquer negócio jurídico com a 

parte requerida para a existência da restrição, razão pela qual pugna pela 

concessão da tutela de urgência, para que seja registrada a baixa da 

restrição perante as instituições financeiras, bem como seja determinado 

que as requeridas se abstenham de registrar o gravame no DETRAN/MT. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a autora é proprietária 

do veículo informado nos autos, (Id nº 16120256), adquiriu o mesmo, 

conforme nota fiscal no Id nº 16119779, mediante pagamento à vista, 

todavia, apesar de constar nos registros do banco a existência de 

gravame (Id nº 16119785), a autora alega que jamais firmou contrato com 

a instituição financeira requerida. Desse modo, entendo restarem 

presentes os requisitos autorizadores da medida, uma vez que a 

probabilidade do direito se fundamenta nos documentos apresentados, 

bem como verificado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, ante a manutenção indevida do gravame. Assim, presente a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, DEFIRO a tutela vindicada e determino que a parte requerida, no 
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prazo de 05 (cinco) dias, realize a baixa no gravame existente no veículo 

Honda HRV 2015/2016, placa PAG 7859, Renavam 01056218050, de seus 

registros, bem como se abstenha de registrar o gravame perante o 

DETRAN/MT, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a 

efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Designo audiência de conciliação para o dia 

11/02/2019, às 10:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Após, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031159-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031159-08.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de 

Danos Morais proposta por Valdinei Marques da Silva em desfavor de 

Vivo S/A – Telefônica Brasil S/A. Designo audiência de conciliação para o 

dia 11/02/2019, às 09:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar que, 

considerando que a parte autora manifestou que não possui o interesse 

pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será realizada 

caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, 

contados da data de audiência, informando o seu desinteresse. Com 

fundamento no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO 

a inversão do ônus da prova e determino que a requerida apresente os 

documentos comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato 

narrado na inicial. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acostar as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou 

outro documento que comprove sua renda mensal, para comprovar o 

estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos pedidos e da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031130-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANNY DE SOUZA TOLEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031130-55.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Suzanny 

de Souza Toledo em desfavor de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Designo audiência de conciliação 

para o dia 11/02/2019, às 10:00 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, 

sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código 

de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031016-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DAVILA STRALIOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DOS SANTOS SIMAO OAB - MT24694/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEW YORK TRADING COMERCIO EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031016-19.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais 

ajuizada por Débora Dávila Straliotto em desfavor de New York Trading 

Comércio Eireli. Designo audiência de conciliação para o dia 11/02/2019, 
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às 10:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar as 

cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento 

que comprove sua renda mensal, para comprovar o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos pedidos e da concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030012-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS GOMES DE CARVALHO (AUTOR(A))

RITA LUISA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Divanir Marcelo de Pieri OAB - PR25100-A (ADVOGADO(A))

VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI OAB - SP183967 (ADVOGADO(A))

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TimHotel Tour Montparnasse (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030012-44.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada 

por Sebastião Carlos Gomes de Carvalho e Rita Luisa de Castro em 

desfavor de TimHotel Tour Montparnasse. Designo audiência de 

conciliação para o dia 11/02/2019, às 11:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1028080-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAJE TRELICADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT0008455A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028080-21.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Laje Treliçada Ind. E Com. 

Ltda. em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde. Consoante 

art. 919, § 1º do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito 

suspensivo aos embargos à execução, exige a presença concomitante 

dos requisitos relativos: 1) o pedido expresso do embargante nesse 

sentido; 2) a presença dos requisitos para a concessão da tutela de 

urgência – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo; e 3) que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficiente. Compulsando os autos, verifica-se que 

inexiste amparo legal para a atribuição do efeito suspensivo aos 

presentes embargos, visto que não houve o pedido expresso da parte 

embargante para a sua concessão. Sem maiores delongas, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência para a retirada de seu nome do cadastro de 

proteção ao crédito, uma vez que inexiste a probabilidade do direito ou o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, diante da 

ausência de comprovação da restrição. Assim, recebo os presentes 

embargos SEM EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o exequente, ora 

embargado, para impugnar os presentes embargos no prazo de 15 

(quinze) dias nos termos do art. 920, do Código de Processo Civil. 

Associem-se os autos aos de nº 1030833-82.2017.811.0041. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034449-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA COSTA AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Nogueira Nicolino OAB - MT8941/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034449-31.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Sebastiana da Costa Amorim 

em desfavor de Calcard Administradora de Cartões Ltda.. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando 

aos autos a cópia de seu comprovante de endereço; o extrato da 

restrição do crédito, discriminar os valores que entende como indevidos, 

bem como acostar as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) 

meses ou outro documento que comprove sua renda mensal, para 

comprovar o estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos 

pedidos e da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034658-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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HONORATA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034658-97.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Dano Material 

e Moral c/c Repetição de Indébito ajuizada por Honorata de Moraes em 

desfavor de Banco Bradesco S/A, com pedido de tutela de urgência, para 

que a requerida suspenda os descontos a titulo de seguro de vida e 

previdência. Consta na inicial que a autora é usuária dos serviços 

prestados pela requerida, onde é creditada sua aposentadoria. Aduz que, 

em abril do ano de 2018, verificou descontos em sua conta bancária, 

referente a um seguro denominado “Bradesco Vida e Previdência”, sendo 

debitadas, até aquela data, 21 (vinte e uma) parcelas. Informa que não 

realizou a contratação de seguro junto a parte requerida, de modo que os 

descontos são indevidos. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro 

os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, 

sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. Em juízo de cognição sumária, 

os documentos acostados aos autos indicam a probabilidade do direito da 

parte autora, tendo em vista a comprovação dos descontos em conta 

bancária, bem como a alegação de não contratação dos serviços. Do 

mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo de dano 

consiste na manutenção dos descontos indevidos e a continuidade da 

restrição dos créditos do autor. Não restando evidenciado o perigo de 

irreversibilidade da medida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da 

tutela de urgência e determino que a parte requerida suspenda os 

descontos que estão sendo realizados na conta bancária da autora, sob 

pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, 

conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

conciliação para o dia 11/02/2019, às 11:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos a cópia de seu comprovante 

de endereço. Com fundamento no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova e determino que a 

requerida apresente os documentos comprobatórios necessários e úteis 

em relação ao fato narrado na inicial. Após, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1036714-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATANILZA DE CARVALHO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - 078.305.507-27 

(PROCURADOR)

HORST VILMAR FUCHS OAB - 550.859.039-00 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036714-06.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença ajuizada por Atanilza e Silva 

Cruz em desfavor de Ympactus Comercial Ltda.. Em que pese à parte 

autora pugnar para que a requerida apresente os documentos inerentes 

as contas adquiridas, entendo que compete à parte autora a 

demonstração dos requisitos mínimos do vínculo existente, mediante a 

juntada de boletos e comprovantes de pagamento. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acpostando aos 

autos os documentos de comprovem o vínculo existente com a requerida, 

especificamente os boletos e comprovantes de pagamento, demonstrar e 

discriminar o recebimento de eventuais valores, esclarecendo quantas 

contas deverão ser ressarcidas, sob pena de indeferimento. No mesmo 

prazo, deverá a parte autora acostar as cópias de seus holerites dos 

últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove sua renda 

mensal, para comprovar o estado de necessidade, sob pena de 

indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037081-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONETE HORA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037081-30.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Inexigibilidade de Recuperação de Consumo c/c 

Danos Morais ajuizada por Onete Hora da Silva em desfavor de Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, incluindo no polo ativo a 

titular da unidade consumidora, bem como para acostar a cópia legível dos 

documentos constantes no Id nº 16188644. Decorrido o prazo, 
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certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034092-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT0017982A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034092-51.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais ajuizada por 

Fabiana Nogueira Pereira em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, com pedido de tutela de urgência, para que a 

parte autora restabeleça o fornecimento dos serviços ao imóvel. Intime-se 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

acostando aos autos a cópia do histórico de consumo da unidade 

consumidora, bem como acostar as cópias de seus holerites dos últimos 

03 (três) meses ou outro documento que comprove sua renda mensal, 

para comprovar o estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos 

pedidos e da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034200-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEZ MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034200-80.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos 

Materiais e Morais ajuizada por Marinez Marqeus da Silva Brandão em 

desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, acostando aos autos a cópia legível das faturas constantes no Id nº 

15803658, a fim de se verificar a aplicação do benefício de baixa renda, 

sob pena de indeferimento dos pedidos. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035525-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALENCAR ALVES COSTA (REQUERENTE)

TATIANA CRISTINA BRITO CAMPOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035525-90.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de 

Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros 

Cessantes ajuizada por Alencar Alves Costa e Tatiana Cristina Brito 

Campos Costa em desfavor de Malai Manso Hotel Resort S/A, com pedido 

de tutela de urgência, para que seja determinado que a requerida deposite 

judicialmente, no prazo de 05 (cinco) dias, o valor de R$ 284.269,34 

(duzentos e oitenta e quatro mil duzentos e sessenta e nove reais e trinta 

e quatro centavos), sejam suspensas as cobranças vencidas e 

vincendas referentes ao contrato em discussão nos autos, bem como 

para que a requerida se abstenha de incluir o nome da parte autora no 

cadastro de proteção ao crédito. Consta na inicial que, na data de 15 de 

janeiro de 2012, firmou contrato particular de promessa de compra e 

venda de fração ideal de imóvel com a requerida, referente à unidade 

autônoma nº 215 (apto. moorea máster andar), com área de 103m², pelo 

valor de R$ 54.900,12 (cinquenta e quatro mil novecentos reais e doze 

centavos). Aduz que o prazo de entrega estava previsto para a data de 

31 de dezembro de 2014, todavia, até a presente data não ocorreu de 

maneira formal. Informa que contatou a parte requerida inúmeras vezes a 

fim de obter informações a respeito do registro da incorporação definitiva 

e individualização da fração adquirida, todavia, foi informada da ausência 

de conclusão por falta de documentos não entregues pela requerida. 

Acrescenta que notificou extrajudicialmente a requerida, em razão da 

inadimplência contratual, para que seja realizado o registro definitivo da 

incorporação junto ao cartório de imóveis, a baixa da hipoteca, a 

individualização da fração da unidade autônoma, dentre outros. Afirma 

que diante da alteração unilateral do contrato, da ausência de previsão 

para a entrega da obra, ausência de individualização da fração ideal, 

pugna pela rescisão do negocio jurídico firmado. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se 

que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada 

à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que realizou um 

negócio jurídico junto à requerida, todavia, diante da inadimplência 

contratual da mesma, requer a rescisão contratual, motivo pelo qual pugna 

pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinado que a 

requerida deposite judicialmente, no prazo de 05 (cinco) dias, o valor de 

R$ 284.269,34 (duzentos e oitenta e quatro mil duzentos e sessenta e 

nove reais e trinta e quatro centavos), sejam suspensas as cobranças 

vencidas e vincendas referentes ao contrato em discussão nos autos, 

bem como para que a requerida se abstenha de incluir o nome da parte 

autora no cadastro de proteção ao crédito. Analisando detidamente os 

autos, verifica-se presente a probabilidade do direito, tendo em vista o 

prazo previsto no negócio jurídico firmado entre as partes não foi 

cumprido (ID nº 15955766 e 15955770) bem como a alegação de 

inadimplemento contratual diante da ausência de individualização da 

fração ideal da unidade autônoma. Do mesmo modo, presente o perigo de 

dano ou de risco ao resultado útil do processo, uma vez que no mérito a 

parte autora pretende a rescisão contratual e a concessão da tutela de 

urgência visa garantir a restituição dos valores pagos pela parte autor. 

Todavia, além da restituição dos valores pagos, pretende a parte autora, 

em sede de tutela de urgência, para que seja depositada judicialmente a 
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quantia referente à multa de cláusula penal contratual, multa prevista na lei 

nº 4.591/64, e os lucros cessantes. Em que pese às argumentações 

utilizadas pela parte autora, observa-se que os pedidos referentes ao 

depósito das multas e lucros cessantes não merecem acolhimento, uma 

vez que, nesse momento processual, não se vislumbra a responsabilidade 

da requerida a respeito dos valores. Diante do exposto, DEFIRO 

PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada e determino que a parte 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, deposite judicialmente a quantia 

paga pelo autor, qual seja, R$ 54.900,12 (cinquenta e quatro mil 

novecentos reais e doze centavos), devidamente corrigidos; bem como 

suspenda qualquer cobrança referente ao contrato em discussão nos 

autos e que a parte requerida se abstenha de incluir o nome da autora no 

cadastro de proteção ao crédito, sob pena de aplicação das medidas 

necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código 

de Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o dia 11/02/2019, 

às 10:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035986-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE MARTINS DE ALMEIDA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEVAN CLEMENTE DE ALMEIDA OAB - MT16628/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035986-62.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Cancelamento de Protesto c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por 

Ivonete Martins de Almeida Ferreira em desfavor do Banco do Brasil S/A. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, incluindo no polo passivo da demanda o sacador do protesto, sob 

pena de indeferimento dos pedidos. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037701-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIESER DA SILVA SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037701-42.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação Monitória ajuizada por Prime Incorporações e 

Construções Ltda. em desfavor de Elieser da Silva Santos. Diante da 

análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que não 

houve a comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse 

modo, intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034775-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZALMA MARIA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034775-88.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018395-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CRISTINA SILVA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO JOSE DOMINGOS OAB - MT12907/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018395-87.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Acolho a emenda e defiro os benefícios da justiça gratuita. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito 

da diligência negativa, conforme Id nº 14652274, informando o endereço 

atualizado da parte requerida. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1022016-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SOARES DE ARRUDA FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022016-92.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento ajuizada por 

Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda. em desfavor de Luiz 

Soares de Arruda Filho (Premiatto) com pedido de tutela antecipada para 

que a parte requerida desocupe o imediatamente o imóvel. Consta na inicial 

que as partes firmaram contrato de locação referente ao espaço 

comercial nº 216B, no estabelecimento do shopping, com inicio em 01 de 

janeiro de 2014 e término em 31 de dezembro de 2018, pelo valor mensal 
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de R$ 5.225,92 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais e noventa e dois 

centavos). Aduz que o requerido encontra-se inadimplente com os 

alugueis, com os encargos decorrentes da locação, motivo pelo qual 

requer o despejo do mesmo. Vieram os autos conclusos. Fundamento: 

Para a concessão desocupação liminar, deve-se demonstrar 

cumulativamente: a falta de pagamento dos alugueis e encargos e que o 

contrato de locação não está garantido por umas das modalidades do 

artigo 37 da Lei de Locação (fiança, caução, seguro de fiança locatícia e 

cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento), devendo prestar 

uma caução equivalente a 03 meses de aluguel (art. 59, §1º). Art. 59. Com 

as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o 

rito ordinário. § 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze 

dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que 

prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas 

ações que tiverem por fundamento exclusivo: IX – a falta de pagamento de 

aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato 

desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter 

sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, 

independentemente de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009) Art. 

37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes 

modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança 

locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. 

(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) No caso em questão, ficou 

comprovada a locação firmada por escrito entre as partes, 

constatando-se que o contrato está garantido por fiança. Assim INDEFIRO 

o pedido para desocupação do imóvel, uma vez que não estão presentes 

os requisitos do art. 59, § 1º da Lei nº 8.425/91. Designo audiência de 

conciliação para o dia 11/02/2019, às 12:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Poderá a parte requerida, no 

mesmo prazo da contestação, requerer a purgação da mora, conforme 

art. 62, II, da Lei nº 8.245/1991, depositando judicialmente o valor descrito 

na inicial. Em caso de purgação da mora, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o montante devido, de acordo com o que 

dispõe o art. 62, II, d, da Lei nº 8.245/1991. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar que, 

considerando que a parte autora manifestou que não possui o interesse 

pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será realizada 

caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, 

contados da data de audiência, informando o seu desinteresse. Cumprida 

as determinações acima, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013601-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEILTON OLIVEIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013601-23.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de 

Indenização por Danos Morais ajuizado por Neilton Oliveira Mendes em 

desfavor de Banco Bradesco S/A, com pedido de tutela de urgência, para 

que seja determinada a exclusão da restrição existente em nome do autor. 

Aduz a parte autora que foi constatada uma restrição creditícia lançada 

em seu nome/CPF, todavia informa desconhece a origem da dívida, sendo 

ilícita a sua inclusão no cadastro de inadimplentes. Informa que não 

realizou qualquer tipo de relação jurídica que originou a restrição de seu 

crédito, de modo que o ato é indevido. Requer o julgamento procedente a 

fim de que o requerido seja condenado ao pagamento de indenização por 

danos morais. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Acolho a emenda 

de Id nº 1473510. Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a 

mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada 

à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que foi surpreendida 

com a negativação de seu nome pela parte requerida, em razão de 

negócio jurídico não realizado, de modo que a restrição é indevida. Em 

juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam a 

probabilidade do direito do autor, tendo em vista a negativação do nome do 

autor (ID nº 13277815), bem como a alegação de não contratação dos 

serviços. Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo 

de dano consiste no fato de a permanência da negativação implicar em 

restrição do crédito do autor. Não restando evidenciado o perigo de 

irreversibilidade da medida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da 

tutela de urgência e determino a expedição de ofício para que o banco de 

dados do SERASA e congêneres, no prazo de 05 (cinco) dias, exclua o 

nome da autora de seu banco de dados, sob pena de aplicação das 

medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, 

do Código de Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o dia 

11/02/2019, às 08:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 
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outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando 

aos autos as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou 

outro documento que comprove sua renda mensal, para comprovar o 

estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos pedidos e da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Após, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021887-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVILASIO MOURA MENDES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA JULIO OAB - MT0016399A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021887-24.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Indefiro o pedido de Id nº 15076458, uma vez que cabe ao patrono do 

autor atualização do endereço do mesmo nos autos. Determino a intimação 

pessoal via Oficia de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o 

interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do 

processo. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024337-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NERY BARCO HERNANDES JUNIOR OAB - MT9756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINETO CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA (RÉU)

JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024337-03.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Mato Grosso Comércio de 

Asfaltos Ltda. – ME em desfavor de MCDR Edificações Ltda. (MINETO) e 

JOFEGE – Pavimentação e Construção Ltda., com pedido de tutela de 

urgência, para que: a) seja expedida notificação para a empresa Agência 

Goiana de Transportes e Obras (AGETOP) determinando o bloqueio de 

eventuais pagamentos a ser realizado em favor da segunda requerida, em 

razão do contrato nº 303/2014, até o limite do valor da demanda; e b) para 

que seja determinado o bloqueio via sistema BACENJUD, nas contas 

correntes da parte requerida, no valor de R$ 105.278,47 (cento e cinco mil 

duzentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos). Consta na 

inicial que a parte autora firmou contrato com a requerida MINETO, na data 

de 06 de outubro de 2017, com a finalidade de execução de serviços para 

a aplicação de massa asfáltica, com fornecimento de equipamentos, sem o 

oferecimento de matéria prima, pelo valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco 

reais) para cada tonelada de massa asfáltica aplicada. Aduz que o 

contrato seria firmado entre a autora e as requeridas, onde as partes 

assumiriam responsabilidades distintas, ficando a requerida JOFEGE a 

incumbência pelo pagamento dos serviços prestados. Informa que a 

requerida MINETO solicitou que a autora iniciasse os trabalhos antes do 

retorno do contrato assinado, o que foi cumprido pela mesma, todavia, a 

autora tomou conhecimento de que o contrato havia sido alterado, sendo 

excluída a responsabilidade da requerida JOFEGE. Relata que executou 

todos os serviços para que foi contratada, encaminhando as medições e 

notas fiscais com os valores para recebimento. Acrescenta que as 

requeridas não efetuaram o pagamento dos valores corretos, realizando 

abatimentos sem qualquer justificativa. Afirma que encaminhou notificação 

extrajudicial par a resolução do impasse e recebimento dos valores 

devidos, todavia, não obteve êxito. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma 

poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que firmou contrato 

com as requeridas para a execução de serviços de aplicação de massa 

asfáltica, todavia, as requeridas alteraram unilateralmente o contrato, bem 

como realizaram abatimento nos valores sem qualquer justificativa, razão 

pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que: a) seja 

expedida notificação para a empresa Agência Goiana de Transportes e 

Obras (AGETOP) determinando o bloqueio de eventuais pagamentos a ser 

realizado em favor da segunda requerida, em razão do contrato nº 

303/2014, até o limite do valor da demanda; e b) para que seja determinado 

o bloqueio via sistema BACENJUD, nas contas correntes da parte 

requerida, no valor de R$ 105.278,47 (cento e cinco mil duzentos e 

setenta e oito reais e quarenta e sete centavos). Em que pese os fatos 

narrados e os documentos acostados aos autos, não restou evidenciada 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Não há nos autos, nesse momento processual, elementos 

suficientes acerca da relação contratual entre todas as partes, uma vez 

que o contrato devidamente assinado foi firmado tão somente entre a 

autora e a requerida MINETO (Id nº 14552032), bem como não há como se 

determinar que os abatimentos efetuados são indevidos, sendo 

necessária a oitiva da parte contrária para a averiguação da plausibilidade 

das alegações. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. 

Designo audiência de conciliação para o dia 11/02/2019, às 10:30 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 
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partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012763-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ PERES PAREDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALVES VILARINDO OAB - MT17526/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012763-80.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por José 

Luiz Perez Paredes em desfavor de Edmundo da Silva Taques Júnior. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Cite-se a parte executada, no 

prazo de 03 (três) dias (art. 829 do CPC), efetuar o pagamento do débito, 

acrescido das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que poderão ser reduzidos 

pela metade em caso de pagamento integral do débito no prazo acima 

previsto. Conste no mandado que no prazo para embargos, se os 

executados reconhecerem a dívida exequenda poderá depositar 30% do 

montante e o restante parcelar em até seis vezes, acrescidos de correção 

monetária e juros de um por cento ao mês, na forma do artigo 916 do CPC. 

A parte executada interpor embargos no prazo de 15 (quinze) dias 

contados na forma do art. 231, do CPC, distribuídos por dependência e 

instruídos com as cópias processuais relevantes. O exequente, por sua 

vez, deverá ter ciência de que, não localizada a parte executada, deverá, 

na primeira oportuni-dade, requerer as medidas necessárias para a 

viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, 

§1º, do Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo 

legal (03 dias), munido da segunda via do mandado, o Sr. Oficial de Justiça 

procederá de imediato a penhora de bens, após, a sua avaliação e o 

depósito, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, os executados. Não encontrada a parte executada, 

havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao 

arresto de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o 

processo na forma do art. 830, do Código de Processo Civil. Defiro o 

pedido para inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, 

nos termos dos arts. 782, § 3º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014663-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA BELCHIOR DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALVES VILARINDO OAB - MT17526/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014663-98.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Indenizatória c/c Danos Morais ajuizada por Espólio de 

Elcindo Miguel de Souza representado por Elisangela Belchior de Souza 

em desfavor de Companhia de Seguros Aliança do Brasil S/A. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Designo audiência de conciliação para o dia 

11/02/2019, às 11:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026803-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026803-67.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização proposta por Liberty Seguros S/A em 

desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Designo 

audiência de conciliação para o dia 11/02/2019, às 11:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 
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desinteresse. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027332-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICANOR FAVERO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES OAB - MT18947/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO EGLAIR POSSAMAI (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027332-86.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada 

por Nicanor Fávero Filho em desfavor de Gilberto Eglair Possamai. Designo 

audiência de conciliação para o dia 11/02/2019, às 12:00 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029324-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029324-82.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por 

Itaú Seguro de Autos e Residência S/A em desfavor de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Designo audiência de conciliação 

para o dia 11/02/2019, às 12:30 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, 

sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código 

de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar que, 

considerando que a parte autora manifestou que não possui o interesse 

pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será realizada 

caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, 

contados da data de audiência, informando o seu desinteresse. Com 

fundamento no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO 

a inversão do ônus da prova e determino que a requerida apresente os 

documentos comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato 

narrado na inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027709-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ALPHAGARDEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT22011/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRYSTINE MONTEIRO SANTOS (EXECUTADO)

CHRYSTIANI SANTOS FERREIRA (EXECUTADO)

CREISIANI MONTEIRO SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027709-57.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

Condomínio Residencial Alphagarden em desfavor de Chrystine Monteiro 

Santos, Creisiani Monteiro Santos e Chrystiani Santos Ferreira. Cite-se a 

parte executada, no prazo de 03 (três) dias (art. 829 do CPC), efetuar o 

pagamento do débito, acrescido das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

que poderão ser reduzidos pela metade em caso de pagamento integral do 

débito no prazo acima previsto. Conste no mandado que no prazo para 

embargos, se os executados reconhecerem a dívida exequenda poderá 

depositar 30% do montante e o restante parcelar em até seis vezes, 

acrescidos de correção monetária e juros de um por cento ao mês, na 

forma do artigo 916 do CPC. A parte executada interpor embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias contados na forma do art. 231, do CPC, 

distribuídos por dependência e instruídos com as cópias processuais 

relevantes. O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não 

localizada a parte executada, deverá, na primeira oportuni-dade, requerer 

as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não 

se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda via do 

mandado, o Sr. Oficial de Justiça procederá de imediato a penhora de 

bens, após, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando, na mesma oportunidade, os executados. Não 

encontrada a parte executada, havendo bens de sua titularidade, o Oficial 

de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do Código 

de Processo Civil. Defiro o pedido para a expedição de certidão, nos 

termos do art. 828, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024881-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO 

BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - SP180842-A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 244 de 790



(ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO ROCCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024881-88.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por COABRA – Cooperativa 

Agroindustrial do Centro Oeste do Brasil em desfavor de Valdomiro Rocco. 

Designo audiência de conciliação para o dia 11/02/2019, às 08:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024675-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QDA 3-A BLOCO (01 A 09) 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELZIANA ARRUDA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024675-74.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial de Cotas 

Condominiais ajuizada por Condomínio Residencial Paiaguás Quadra 03 A 

em desfavor de Helziana Arruda do Nascimento. Cite-se a parte 

executada, no prazo de 03 (três) dias (art. 829 do CPC), efetuar o 

pagamento do débito, acrescido das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

que poderão ser reduzidos pela metade em caso de pagamento integral do 

débito no prazo acima previsto. Conste no mandado que no prazo para 

embargos, se os executados reconhecerem a dívida exequenda poderá 

depositar 30% do montante e o restante parcelar em até seis vezes, 

acrescidos de correção monetária e juros de um por cento ao mês, na 

forma do artigo 916 do CPC. A parte executada interpor embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias contados na forma do art. 231, do CPC, 

distribuídos por dependência e instruídos com as cópias processuais 

relevantes. O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não 

localizada a parte executada, deverá, na primeira oportuni-dade, requerer 

as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não 

se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda via do 

mandado, o Sr. Oficial de Justiça procederá de imediato a penhora de 

bens, após, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando, na mesma oportunidade, os executados. Não 

encontrada a parte executada, havendo bens de sua titularidade, o Oficial 

de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do Código 

de Processo Civil. Defiro o pedido para a expedição de certidão, nos 

termos do art. 828, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027669-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO CICARONI ALBERICI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027669-75.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovido por 

Açofer Indústria e Comércio Ltda. em desfavor de Bruno Cicaroni Alberici. 

Constata-se que a parte autora, no Id nº 15516116, informou que a 

obrigação foi devidamente cumprida, pugnando pela extinção do feito. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Diante da 

informação de cumprimento da obrigação, é inequívoca a desnecessidade 

do prosseguimento do feito. Isto posto, resta evidente a perda do objeto. 

Com estes fundamentos, demonstrada a perda do objeto, JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do 

Código do Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. C. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010020-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAHONE TRANSPORTES LTDA. - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT21556/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010020-34.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: MAHONE TRANSPORTES LTDA. - EPP 

Vistos etc... Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão proposta 

por BANCO BRADESCO S/A em face de MAHONE TRANSPORTES 

LTDA-EPP. A liminar foi deferida na decisão de Id: 6146920, sendo 

efetivamente cumprida, haja vista a purgação da mora efetuada pela 

empresa requerida, conforme se infere do comprovante de Id: 16254723 

do valor atualizado descrito na petição de Id: 16167184, e constante na 

planilha apresentada. Desta feita, não obstante a ausência de juntada do 

auto de busca e apreensão pelo Oficial de Justiça Edson Miguel da Silva 

Barbosa, conforme informação anexa, diante da urgência do caso, uma 

vez que a empresa utiliza o bem Minibus em sua atividade, EXPEÇA-SE 

IMEDIATAMENTE O MANDADO DE RESTITUIÇÃO, o qual poderá ser 

cumprido pelo oficial de justiça plantonista, caso necessário. Com efeito, 

considerando que a ausência de juntada do auto de busca e apreensão 

impossibilita o juízo de saber onde o bem se encontra depositado, deverá 
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o Sr. Gestor entrar em contato com o escritório que patrocina o requerente 

nesta ação, a fim de obter essa informação, certificando nos autos 

imediatamente. Posteriormente, deverá a empresa requerida acostar aos 

autos o comprovante de depósito de diligência, para cumprimento do 

mandado de restituição. No mais, aguarde-se o prazo para contestação, e 

em havendo, intime-se o requerente para manifestar-se no prazo legal, 

bem como, indicar os dados bancários para posterior expedição do alvará 

judicial. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027075-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FITIPALDI & FITIPALDI LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo de 05 (dez) dias, 

querendo, contrarrazoar os Embargos de Declaração de ID 16206525. 

Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035293-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESARINO BENEDITO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035293-15.2017.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: CESARINO BENEDITO DA SILVA (Verifiquei que as custas 

iniciais foram recolhidas. Paulo) Vistos... Ante a juntada dos documentos 

de IDs 14811521 e 14811545, proceda-se a alteração do polo ativo da 

ação passando a constar ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. Na 

emenda a inicial (IDs 11516223 e 11516239) aduz o requerente que lhe é 

facultado efetuar a notificação por meio de postal com aviso de 

recebimento ou instrumento de protesto via edital, contudo de acordo com 

o art. 3º do Decreto Lei 911/96: O proprietário fiduciário ou credor poderá, 

desde que comprovada à mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 

2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (grifei) Já o art. 

2º, §2º do mesmo decreto dita que: A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Ou seja, a 

primeira tentativa de constituição em mora deve ser realizada por meio de 

aviso de recebimento, ou mesmo protesto com AR, sendo que o protesto 

por edital somente é aceito com o esgotamento dos atos atinentes a 

notificação pessoal, o que não é o caso, posto que ausente. Nesse 

sentido a jurisprudência do TJMG: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E 

APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO - PROTESTO EFETIVADO VIA EDITAL - 

IRREGULARIDADE - ENDEREÇO CONHECIDO DO DEVEDOR - 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - MORA - NÃO COMPROVAÇÃO 

- AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR 

DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO. O que importa para a constituição 

em mora é a entrega da carta pelo Cartório de Títulos e Documentos e o 

recebimento do aviso no endereço do devedor, não se exigindo sua 

assinatura no referido AR. Contudo, se foi lançado protesto do título, por 

edital, sendo conhecido o endereço do devedor, não resta comprovada a 

efetiva constituição em mora do devedor, o que revela a ausência de 

preenchimento dos pressupostos de constituição válida do processo, 

sendo, desse modo, imperativa a extinção do processo. Voto Vencido: 

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO 

EM MORA DO DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. 

REQUISITOS PRESENTES. PRELIMINAR REJEITADA. 1 - Não é obrigatória a 

notificação pessoal do devedor para constituí-lo em mora. Basta sua 

entrega no endereço declarado em contrato para se estabelecer a mora. 2 

- A notificação, por edital, do protesto do título, para o fim de constituição 

em mora do devedor, é válida, desde que frustrada a tentativa de 

notificação pessoal do devedor.” (Número do processo: AI 

10045130041945001 MG. Relator (a): Otávio Portes. Data do Julgamento: 

24/04/2014. Órgão Julgador: Câmaras Cíveis/ 16ª CÂMARA CÍVEL. Data da 

Publicação: 09/05/2014) No caso em tela a notificação retornou devido ao 

motivo “AUSENTE” e foi procedido o protesto via edital, contudo a 

jurisprudência pátria tem-se posicionado no sentido de que em casos 

como este não houve o esgotamento dos meios para esse desiderato. 

Nessa vertente: TJMT - E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO - DECRETO-LEI N.º 911/69 - NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO 

REALIZADA - DEVEDOR AUSENTE DE SUA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA 

TENTATIVA DE ENTREGA DE TELEGRAMA - PROTESTO DO TÍTULO - 

INTIMAÇÃO POR EDITAL - INVALIDADE INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE QUE FORAM ESGOTADOS OS MEIOS PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL 

DO DEVEDOR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O protesto 

realizado por edital não deve ser considerado válido, uma vez que a 

localização da devedora era conhecida, somente não se tendo realizado 

sua notificação pessoal por ela se encontrar ausente quando da tentativa. 

2- Inexistindo nos autos comprovação de que o credor esgotou todos os 

meios para notificar a devedora no endereço fornecido no momento da 

contratação, não se presta a constituir em mora o protesto e posterior 

intimação realizada por edital. 3- Não comprovada a mora, pressuposto 

processual de constituição e desenvolvimento regular da ação de busca e 

apreensão, deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito. 

(APELAÇÃO Nº 54945/2017 - RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO) No mais, constato que a primeira pagina do contrato (ID 10784689) 

está parcialmente legível em seu lado esquerdo. Desta feita, intimo a 

autora para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, acostando aos autos 

documento que comprove a devida constituição em mora da parte adversa 

e a primeira pagina legível do contrato já juntado, tudo sob pena de 

extinção, observando que pretensão que não tenha o condão de 

solucionar a pendência acima será motivo de aplicação da regra do artigo 

77 do CPC, considerando que se trata de pressuposto processual e pelo 

tempo transcorrido. Cumpra-se. CUIABÁ, 31 de agosto de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030932-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRCE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o Recurso de Apelação de ID 

15433301. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037683-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JORGE EVANGELISTA DE MATTOS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1037683-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE RÉU: FRANCISCO JORGE EVANGELISTA DE MATTOS Vistos. 

Compulsando os autos, constato a ausência de comprovação do 
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recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o requerente para 

efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar 

o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – Descumprimento 

de decisão que determinara o recolhimento das custas ante o 

indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do processo – 

Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não 

p r o v i d o ” .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 1 6 2 1 0 3 2 0 1 3 8 2 6 0 4 1 4  S P 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de outubro de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59737 Nr: 2284-07.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOICE ANTUNES DA SILVA, JOÃO 

FERNANDES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO FERNANDES DE ARRUDA, Cpf: 

13904116134, Rg: 186679, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 22.728,06 - Valor 

Atualizado: R$ 20.661,87 - Valor Honorários: R$ 2.066,19

Despacho/Decisão: Vistos, etc.O exequente noticiou a cessão em favor 

do FUNDO DE INVESTIMENTOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – 

PCG – BRASIL MULTICARTEIRA às fls. 200/205.Pugnou, ainda, às fls. 199 

pela citação ficta dos executados.Pois bem,Compulsando detidamente os 

autos, verifico que o requerimento formulado pelo autor merece guarida, 

haja vista que o requerido foi regulamente intimado e manteve-se silente, 

desta feita, proceda-se a anotação na capa e demais registros a alteração 

no pólo ativo, com a inclusão de FUNDO DE INVESTIMENTOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS – PCG – BRASIL MULTICARTEIRA.Ademais, apesar 

de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens dos 

devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.De fato, 

vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens imóveis do(s) executado(s) passíveis de serem penhorados 

e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto ao sítio do 

RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto 

ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens do(s) 

executado(s), vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o 

assunto:AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DA EXECUTADA. 

CONSULTA NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. Com o 

advento da Lei n. 11.382/2006, não se pode mais exigir do credor prova 

de que tenha exaurido as vias extrajudiciais na busca de bens a serem 

penhorados. Possibilidade de consulta, pelo magistrado, nos sistemas 

INFOJUD e RENAJUD, para verificação da existência de bens em nome da 

executada. AGRAVO MONOCRATICAMENTE PROVIDO.. (Agravo de 

Instrumento Nº 70068246701, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/03/2016). (TJ-RS - 

AI: 70068246701 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

10/03/2016,Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/03/2016) grifos nossos.AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICIO A RECEITA FEDERAL PARA ENVIO DE 

DECLARAÇÕES DE RENDA E BENS. INDEFERIMENTO. 1. Embora, não seja 

atribuição do Poder Judiciário diligenciar a localização de bens dos 

devedores para satisfazer à execução, não se pode olvidar que incumbe 

ao Juiz dar efetividade às suas decisões e que as partes têm o direito 

constitucional à duração razoável do processo, de forma que não podem 

ser negadas as providências necessárias ao cumprimento exato do 

quanto decidido. Daí a utilidade na solicitação das declarações de bens e 

rendas entregues à Receita Federal, atualmente pelo sistema INFOJUD. A 

providência é de natureza semelhante à pesquisa de ativos financeiros 

pelo convênio BACEN-JUD, já deferida nos autos em questão e, 

igualmente, não exige o exaurimento dos demais meios de localização de 

bens do credor passíveis de penhora. 2. Não há que se falar em violação 

do direito constitucional ao sigilo dos dados, porque a própria Constituição 

Federal, em seu art. 5º, inc. XII, prevê a possibilidade de quebra do 

referido sigilo, desde que mediante ordem judicial. Nesse passo, 

observa-se que a consulta das declarações de bens do devedor 

diretamente junto à Receita Federal só pode ser determinada por 

Magistrado devidamente cadastrados e investidos do cargo, e foi 

introduzida e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão 

fiscalizador do Poder Judiciário, mediante convênio firmado exatamente 

para esse fim. 3. Recurso provido para deferir a requisição de 

informações pretendidas pela agravante por meio do sistema INFOJUD.

(TJ-SP - AI: 21684707220148260000 SP 2168470-72.2014.8.26.0000, 

Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 04/11/2014,10ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2014)AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENSINO PARTICULAR. 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL 

PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. MEDIDA 

EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. Trata-se de agravo 

de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de 

expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal, sob o fundamento de 

que não há qualquer motivo relevante a determinar o afastamento do sigilo 

das informações dos executados. Com efeito, consoante o entendimento 

do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a expedição de ofício à Receita 

Federal é medida excepcional e deve ser deferida somente quando a parte 

exequente comprovar que angariou todos os meios possíveis para 

obtenção de informações e localização de bens dos executados."In casu", 

a parte agravante esgotou todas as possibilidades de localização de bens 

dos executados, uma vez que procedeu na busca de bens através de 

pesquisa no Centro de Registro de Veículos Automotores, Bacen Jud, 

Registros Imobiliários de Viamão/RS e de Porto Alegre/RS. Dessa feita, 

restando demonstrado que a exequente esgotou todos os meios à sua 

disposição para encontrar bens passíveis de penhora, é cabível o 

deferimento de expedição de ofício à Receita Federal, a fim de que seja 

dado prosseguimento à execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO 

MONOCRATICAMENTE. (Agravo de Instrumento Nº 70056641145, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 26/09/2013) Consigno que as declarações foram regularmente 

arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado 

(Pasta de documentos Sigilosos XXI). Com efeito, intimo o exequente para 

que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou 

indique bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou 

requeira o que entender de direito, no mesmo prazo.Outrossim, expeça-se 

o regular edital de citação, com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos 

moldes do artigo 257, inciso I, do mesmo codex, o edital deverá ser 

publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.Após, intime-se o Fundo exequente para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido 

artigo.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público 

em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.Empós, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos para deliberações.Sem prejuízo, em consonância com o art. 

337 da C.N.G.C, proceda-se à abertura de volume.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.
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 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 751311 Nr: 3058-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUNNA PARK CERIMONIAL E EVENTOS LTDA 

ME, LUANNA PAULA MAIDANA PORTO, JOSE MARTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, dando o devido prosseguimento 

ao feito. Na eventualidade de novo pedido de desentranhamento de 

Mandado, que a parte autora COMPROVE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA 

PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos 

termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 876396 Nr: 14355-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA MARCIANO, AYRTON CASTRO 

MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, dando o devido prosseguimento 

ao feito. Na eventualidade de novo pedido de desentranhamento de 

Mandado, que a parte autora COMPROVE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA 

PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos 

termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 733401 Nr: 29646-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINO GERMANO DA CONCEIÇÃO - EMPRESA, 

EDINO GERMANO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Certifico e dou fé que o processo código 1176942 transitou em julgado; 

Intimo o Exequente no prazo de 15(quinze)dias, para adequação do seu 

crédito ao decisum em comento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 769248 Nr: 22199-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V J DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME, HERCULES 

ZAMPIERI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PERON - OAB:3060/MT, 

JUAN DANIEL PERON - OAB:7635/MT

 Vistos etc.

Procedo a expedição de alvará conforme dados de fls.119v e poderes de 

fls.82v.

No mais, intimo o credor para em 15 dias declinar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção.

Transcorrido em caso de inércia, intime-se via correio com prazo de 05 

dias para cumprir com a mesma admoestação.

Empós, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 4200 Nr: 6781-06.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FACUNDES FERREIRA, JUSSARA 

CARDOSO FAGUNDES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4522, DR. CARLOS EDUARDO CARMONA DE 

AZEVEDO - OAB:4522, JOSÉ RICARDO NUNES - OAB:5820-MS

 Vistos, etc.

Foram realizadas diversas pesquisa no intuito de encontrar bens do(s) 

executado(s) passíveis de penhora, assim como foram realizadas 

pesquisas junto aos sítios conveniados ao E.TJMT, quais sejam, Infojud, 

BacenJud, Renajud, sobre as quais o exequente manifestou-se, aduzindo 

não saber a localização dos bens desembaraçados.

Pugnou, ainda, pela intimação do executado, nos termos dos artigos 774 

do Código de Processo Civil, para que este indique bens de sua 

propriedade, a fim de serem expropriados.
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Pois bem,

 Em primeiro lugar, não há que se falar em criação de dificuldade e/ou 

embaraço na realização da penhora/expropriação de bens por parte da 

devedora, posto ser evidente a inexistência deles, haja vista a realização 

das pesquisas realizadas neste feito.

Quanto ao requerimento de fls. 186/187, ante a evidente inexistência bens 

passíveis de serem penhorados e expropriados (incluindo as declarações 

arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado - 

Pasta de documentos Sigilosos), DETERMINO a SUSPENSÃO do feito nos 

termos do artigo 921 do CPC/2015.

Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento 

de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S), sob aplicação da multa no montante de 20% do valor da 

causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 77, inciso 

III, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 459760 Nr: 29201-82.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO 

ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEPESA PLANEJAMENTO CONSULTORIA E 

PROJETOS LTDA, MÁRCIO PEREIRA DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:OAB/MT 

13.842-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, considerado o teor dos documentos de fls. 120 e 141, 

determino que as próximas intimações sejam direcionadas ao Sebrae 

sediado em Brasília-DF, cujo endereço é: 605, Sul, Conjunto A, SHCS, 

Brasília-DF, CEP: 70200-904.

No mais, procedo a pesquisa de endereços dos executados por meio do 

sistema Infoseg, ocasião em que localizei o mesmo endereço da exordial 

(extratos em anexo).

Desta feita, em celebração ao princípio da celeridade processual, 

proceda-se a citação editalícia nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, 

via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Com efeito, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias indicar bens 

passíveis de serem penhorados ou requerer o que entender de direito, 

tudo sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse.

Transcorrido, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 752564 Nr: 4425-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BORGES SAMPAIO - 

OAB:45.963/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LOPES AUGUSTO - 

OAB:OAB/SP 239766, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440/MG

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação revisional formulada por MARIZE BUENO DE 

SOUZA SOARES em face de BANCO BMG S/A, ambos qualificados.

 A exequente manifestou concordância quanto aos valores depositados 

pelo Banco às fls. 333/334, requerendo ao final a extinção do feito

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Ante a quitação da dívida a extinção do feito é a medida que se impõe.

 Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

Após, com o trânsito em julgado, venham-me os autos conclusos para 

expedição do Alvará Judicial, conforme os dados de fls. 335, MARIZE 

BUENO DE SOUZA SOARES, CPF Nº 177.257.391-49, AGÊNCIA Nº 

1216-5, CONTA CORRENTE Nº 69842-3, BANCO DO BRASIL S/A.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 110925 Nr: 1977-19.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDO MORAIS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:52.753/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL CASADO JUNIOR - 

OAB:16.631

 Intimação da parte exequente, para que traga o cálculo atualizado, assim 

como requeira o que entender de direito, em 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 70215 Nr: 5713-79.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A, 

MARIA BEATRIZ THEODORO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO TARASOFF SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A, ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - OAB:7276-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, não há que se falar em penhora de um direito inexistente 

neste momento. Ademais, NÃO CONHEÇO do requerimento constante às 

fls. 153/154. Posto isso, tendo em vista que todas as diligências realizadas 

pelo exequente e por este Juízo Especializado visando à localização de 

bens penhoráveis restaram infrutíferas, o ARQUIVAMENTO do feito é a 

medida que se impõe. Outrossim, NÃO CONHEÇO/INDEFIRO desde já, 

eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas 

pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do 

caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

REQUERENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO(S) REQUERIDO(S). Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 851972 Nr: 54845-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARRELO, LESSA & CARDOSO FILHO ADVOGADOS 

S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/O, LEONIR GALERA MARI - OAB:3.007-MT, MARIEL 

MARQUES OLIVEIRA - OAB:6.040/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 Nos termos da decisão de fls. 98/99, intimo as partes para, NO PRAZO 

COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, manifestarem-se acerca do cálculo de fls. 

102.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 217269 Nr: 26039-55.2005.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIO MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI 

- OAB:10.668/MT, BEATRIZ PINTO VIANA - OAB:MT-10.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARTINS - 

OAB:84.314/SP, SOLANO DE CAMARGO - OAB:149754/SP

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de Busca e Apreensão formulada por Banco 

Panamericano S/A em face de Edio Martins de Souza, ambos qualificados 

nos autos.

Considerando-se as manifestações de fls. 187/2017 e 223/254 

remetam-se os autos à contadoria do Juízo com o fito aferir o 

débito/crédito em favor do requerido Édio nos termos da sentença de fls. 

55/57 e v. acórdão de fls. 84/91.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se manifestem, 

sucessivamente, no prazo de 15 dias.

Após, retornem-me os autos conclusos para deliberações.

Consigno, que o montante vinculado aos autos perfaz o valor de 

R$88.335,25 (Posição 26/10/2018).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1285563 Nr: 3440-68.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar acerca da Impugnação aos Embargos à Execução de fls. 

12/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1173665 Nr: 41603-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHALON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA EPP, 

DOLLANES HENRIQUE DA SILVA, ESPÓLIO DE NIVALDO ROBERTO DA 

SILVA, CUSTÓDIA ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, Gustavo R. Góes Nicolasdelli - OAB:17.980-A 

OAB/MT

 Intimação dos autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se acerca da Impugnação aos Embargos à Execução de fls. 

18/28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1276486 Nr: 634-60.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBAL TRANSPORTADORA E AGROPECUÁRIA 

LTDA, LAEL FIDELIS DE SOUSA, IVONE FERMINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:16.208/MT, DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:10220, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar acerca da Impugnação aos Embargos à Execução de fls. 

17/20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 709406 Nr: 2286-59.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE BEZERRA MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAURA NÉDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos etc.

Ante o contido às fls.203, procedo a exclusão dos causídicos.

Considerando a devolução da correspondência de fls. 214, sem 

providências pela instituição financeira, certifique-se e assim sendo, 

decreto a sua revelia.

Nada obstante, mantenho a suspensão do curso desta ação, haja vista 

que até esta oportunidade não ocorreu o julgamento do AI 754745/STF.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 110164 Nr: 1452-37.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRYAN CORA MORAIS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERARDO GOMES - 

OAB:3587/MT, CARLOS HENRIQUE BRAZIL BARBOSA - OAB:3.983/MT, 

IONE FERREIRA CASTRO - OAB:4298

 Intimação do Banco para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento dos emolumentos conforme ofício nº 285 JE/2018, juntado às 

fls. 120-verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1127909 Nr: 22113-80.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO, VERA 

LÚCIA OLIVEIRA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA OLIVEIRA BARRETO, HSBC 

BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - 

OAB:18882/O, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, EMILIA 

CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:13206/MT, LUCIANA 

MONDUZZI - OAB:6.545, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:13700/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PINHEIRO BASILIO 

SILVA - OAB:18882/O, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, 

CRISTINA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, EMILIA 

CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:13206/MT, LUCIANA 

MONDUZZI - OAB:6.545, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:13.700/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA - OAB:8184-A

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por HSBC BANK 

BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO em face de VERA LÚCIA DE OLIVEIRA 

BARRETO, condenando a ré ao pagamento do valor decorrente dos 

contratos que instruem esta ação, modificando-se apenas o de fls. 41/42 

para que os juros remuneratórios sejam calculados pela taxa média de 

mercado apurada pelo Banco Central do Brasil em 6,79% ao mês, 

corrigindo-se o débito com juros de mora de 1% ao mês, computado da 

citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da 

ação.Por ter a autora decaído de parte mínima apenas na reconvenção, 

condeno a ré/reconvinte ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em ambos os feitos, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em 
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razão da concessão das benesses da assistência judiciária. Transitada 

em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações 

e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 234847 Nr: 4030-65.2006.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICROBENS ADM. E COM. DE SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, MARIA HEDVIGES MARTINS DE BARROS SILVA - 

OAB:7271/MT, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8.753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados por BANCO BRADESCO S/A em 

face de MICROBENS ADM. E COM. DE SERVIÇOS LTDA para confirmar a 

liminar de fls. 28/29, cumprida às fls. 56/57, na forma da decisão de fls. 

104, competindo à instituição financeira retirar o bem daquela localidade, 

sendo responsável por todos os emolumentos decorrentes. Condeno a ré 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa.Transitada em julgado, proceda-se 

conforme orientação da CGJ, no que tange a multa fixada, que confirmo 

nesta oportunidade e, sem manifestação das partes, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 841589 Nr: 45820-82.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMA SEVERINO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CRUZEIRO 

DO SUL S/A, BANCO VOTORANTIN, BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO 

BGN S/A, BANCO BMG S/A, BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, DENNER B. 

MASCARENHAS BBARBOSA - OAB:13.245-A, ESIO OLIVEIRA DE 

SOUZA - OAB:15.687-A, FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - 

OAB:147.386/SP, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, JOSÉ 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, LEONARDO 

COSTA FERREIRA DE MELO - OAB:103.997/MG, LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER - OAB:14.469-A, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:144223 

OAB-SP, RODRIGO VENEROSO DAUR - OAB:102.818/MG, SÉRVIO 

TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15.483-A

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por EDMA SEVERINO DE SOUSA 

em face de BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, 

BANCO BONSUCESSO S/A (acordo homologado), BANCO VOTORANTIN, 

BANCO BMG S/A, BANCO BGN S/A e BANCO DAYCOVAL S/A, e 

condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa a cada réu, 

com exceção do Banco Bonsucesso S/A, ante a composição homologada, 

contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão 

das benesses da assistência judiciária. Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 747012 Nr: 44243-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. G. PEREIRA MORAES & CIA LTDA -ME, 

ANDRE GUILHERME PEREIRA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, NATHÁLIA GONÇALVES DE MACEDO 

CARVALHO - OAB:OAB/SP 287.894, PRISCILA MARTINS CARDOZO 

DIAS - OAB:252.569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Proceda-se a juntada da petição constante da capa dos autos 

(Protocolo nº 970426/2018, datado de 03/09/2018).Ante a juntada da 

declaração de cessão, verifico que o requerimento formulado pelo 

exequente merece guarida, desta feita, proceda-se à anotação na capa e 

demais registros quanto a alteração no pólo ativo, com a inclusão de CH 

CAPITAL EIRELLI.O exequente pugnou pela realização do Bacenjud às 

fls.96.,. O procedimento restou inexitoso, haja vista o ínfimo valor 

encontrado de R$300,89 (valor desbloqueado – extratos em anexo).,l, 

procedo à pesquisa junto ao sítio do RENAJUD (extratos em 

anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens do(s) executado(s), 

vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto:,Consigno que 

as declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos XL). 

Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias, e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de SUSPENSÃO.Em caso de silêncio, ante a 

inexistência de bens passíveis de serem penhorados, SUSPENDO o 

presente feito nos termos do art. 921 do CPC/2015. Sem prejuízo, 

INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S), sob aplicação da multa no montante de 20% do valor da 

causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 77, inciso 

III, do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 879919 Nr: 16709-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO KASSIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, dando o devido prosseguimento 

ao feito. Na eventualidade de novo pedido de desentranhamento de 

Mandado, que a parte autora COMPROVE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA 

PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos 

termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 708108 Nr: 1434-35.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA PINHEIRO DA SILVA EPP, PATRICIA 

PINHEIRO DA SILVA, PAULO CEZAR DE ARAUJO BARBIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, dando o devido prosseguimento 

ao feito. Na eventualidade de novo pedido de desentranhamento de 

Mandado, que a parte autora COMPROVE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA 

PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos 

termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 21135 Nr: 7403-51.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Terezinha Fontes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé para os devidos fins e legais efeitos, que tramita por 

esta 1ª Vara Especializada de Direito Bancário os autos da AÇÃO DE 

EXECUÇÃO, registrada sob o n.º 7403-51.1999.811.0041, código 21135, 

em que ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIS NP move contra MARIA TEREZINHA FONTES DE 

OLIVEIRA, distribuída em 15.04.2008, dando-se à causa o valor de R$ 

7.301,54.

 Certifico, outrossim, que por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª 

Vara Especializada de Direito Bancário, Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza, decisão de fls. 212, foi lavrado o termo de penhora, em 

conformidade com o disposto no artigo 838 do CPC, do bem imóvel 

indicado pela parte exequente às fls. 210/211, a seguir descrito:

Casa residencial tipo C3, composta de 03 quartos, sala, cozinha, banheiro 

e varanda, com 71,90 metros quadrados de área construída, edificada no 

lote de terreno sob nº 40 da quadra 03, medindo 15,00 metros de frente 

para a Via Pública; 15,00 metros nos fundos com o lote 38; 27,00 metros 

do lado direito com o lote 41 e 27,00 metros do lado esquerdo com o lote 

nº 39, com 405,00 m² de área total, com matrícula de nº 14.463, livro nº 

2-AY, folha nº 152, ficha 01, registrada no Segundo Serviço Notarial e 

Registral da comarca de Cuiabá-MT.

 O referido é verdade e dou fé. Dada e passada nesta Comarca de 

Cuiabá-MT, aos 29 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 455363 Nr: 26568-98.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZAMBUJA E GALVAN LTDA ME, VANESSA 

ALVES DA SILVA, HELIO ADIR TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, conforme anotação do Renajud, tem-se que o veículo 

S-10 constante às fls. 107 não pertence aos executados, razão pela qual 

INDEFIRO a inclusão da restrição.

DEFIRO parcialmente o disposto às fls. 119 e procedo à inclusão da 

penhora da Honda Biz 125 por meio do Sistema Renajud, servindo, o 

extrato que segue, como termo de penhora e avaliação (extratos em 

anexo).

Ademais, expeça-se carta precatória, via malote digital, para remoção do 

veículo Honda Biz penhorado, devendo o exequente indicar seu 

depositário, a ser cumprido no seguinte endereço:

 - Rua Jundiaí, nº 490, Bairro Centro, Município de Sapezal/MT.

Para tanto, CONCEDO o prazo de 15 dias para a juntada do comprovante 

de diligência e custas de distribuição, da deprecada e do Meirinho, que 

deverão ser comprovadas nos autos, sob pena de extinção.

Encaminhada, aguarde-se o retorno da missiva.

Em caso de inércia, intime-se via correio para cumprir em 05 dias, com a 

mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 868440 Nr: 8309-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731/MT, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, MARCO 

AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da Carta Precatória juntada às fls. 127/131, bem 

como, dar prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 404172 Nr: 35876-95.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSG - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

INFORMÁTICA LTDA - EPP, SILENE DOS SANTOS GRANJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Gattass - OAB:12.264 

MT

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé para os devidos fins e legais efeitos, que tramita por 

esta 1ª Vara Especializada de Direito Bancário os autos da AÇÃO DE 

EXECUÇÃO, registrada sob o n.º 35876-95.2009.811.0041, código 

404172, em que BANCO BRADESCO S/A move contra TSG - COMÉRCIO 

DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA – EPP e SILENE DOS SANTOS 

GRANJA, distribuída em 23.11.2009, dando-se à causa o valor de R$ 

34.304,01 (trinta e quatro mil, trezentos e quatro reais e um centavo).

 Certifico, outrossim, que por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª 

Vara Especializada de Direito Bancário, Dr. Paulo Sergio Carreira de 
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Souza, decisão de fls. 113, foi lavrado o termo de penhora, em 

conformidade com o disposto no artigo 838 do CPC, do bem imóvel 

indicado pelas partes às fls. 105/106, a seguir descrito:

Sala comercial nº 02, no edifício Tupiniquim – unidade autônima – unidade 

autônima com finalidade comercial, com endereço: Rua Baltazar Navarros, 

nº 320, bairro Bandeirantes, perímetro Urbano, na cidade de Cuiabá-MT, 

com área total de 185,49 m², matriculado sob o nº 73.832, com registro no 

5º Serviço Notarial e Registral de Imóveis da comarca de Cuiabá-MT.

 O referido é verdade e dou fé. Dada e passada nesta Comarca de 

Cuiabá-MT, aos 29 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 21135 Nr: 7403-51.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Terezinha Fontes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

indicar o endereço do bem imóvel a ser avaliado, sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 466764 Nr: 33865-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICCOB COOPERLOJA- C.E.C.M - DOS LOJISTAS DO 

VESTUARIO E CONFECÇOES DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIHAD O. KORAAQUI - PALACIO DO BEBE, 

JIHAD OMAR KARAAOUI, JAMEL OMAR MOCAHMED KARAWI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Sicoob 

Cooperloja em face de Jihad Omar Karaaoui e outros, todos qualificados 

nos autos.

Vislumbra-se do extrato do SISCONDJ constante da capa dos autos que o 

valor bloqueado às fls. 79/80 perfaz a quantia de R$3.296,66.

As demais pesquisas via Renajud, Anoreg e Infojud sobejaram infrutíferas 

(fls. 88/96).

O exequente apresentou cálculo atualizado em R$94.937,97, requerendo o 

reforço de penhora sobre 10% do faturamento da empresa.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Em primeiro lugar, tendo em vista os valores vinculados aos autos, intimo o 

Banco para que traga aos autos os dados bancários, no prazo de 15 dias, 

para expedição de alvará judicial.

No que tange ao requerimento de penhora do faturamento da empresa, 

não se vislumbra que o exequente tenha diligenciado de forma a 

demonstrar que a pessoa jurídica esteja em atividade e com receita para 

esse desiderato, tendo em vista, que as pesquisas realizadas por este 

juízo demonstram o inverso, portanto, indefiro.

Posto isso e por tudo que dos autos consta, em atenção a inatividade da 

empresa (DRF), SUSPENDO o presente feito, nos moldes do artigo 921, III 

do CPC/2015.

 Ato, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de desarquivamento para 

realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, 

portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer 

somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, 

DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 774589 Nr: 27802-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAKAR VEÍCULOS LTDA - ME, CHARLES 

VELASCO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão convertida e 

execução formulada por Banco Bradesco S/A em face de Dakar Veículos 

Ltda – ME e outro.

O Banco requereu a suspensão nos termos do art. 921 do CPC/2015.

Os vieram-me conclusos.

Pois bem.

Assim, tendo em vista que não foram esgotados todos os meios de 

pesquisa com o fito de localizar bens passíveis de penhora, INDEFIRO o 

pleito de fls. 78.

Ademais, intime-se o Banco pessoalmente, via correio, com aviso de 

recebimento, para no prazo de 05 dias dar prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

Com a juntada do A.R, retornem-me os autos conclusos.

Sem prejuízo, de forma definitiva, indeferindo, desde já dilação de prazo 

e/ou qualquer outra medida protelatória.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 179392 Nr: 26645-20.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECARLO ENGENHARIA LTDA, CARLOS 

HENRIQUE M. PEIXOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026

 Intimação da parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, dando o devido prosseguimento 

ao feito. Na eventualidade de novo pedido de desentranhamento de 

Mandado, que a parte autora COMPROVE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA 

PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos 

termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1148143 Nr: 30843-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDINO GONÇALVES BARROS ME, 

BERNARDINO GONÇALVES BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação da parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, dando o devido prosseguimento 

ao feito. Na eventualidade de novo pedido de desentranhamento de 

Mandado, que a parte autora COMPROVE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA 

PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos 

termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 76007 Nr: 1861-18.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME ANTÔNIO MALUF, MARIA TEREZA 

MARRANGHELLO MALUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT, SERVIO TULIO - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO FERREIRA - 

OAB:6551-A

 Intimação do Banco para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

acerca do ofício nº 1.543/2018 juntado às fls. 167-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 905217 Nr: 34266-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA DE SOUZA BRANDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 83 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “Serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1196659 Nr: 3521-51.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIDES FERREIRA DE SIQUEIRA JUNIOR - ME, 

BRIDES FERREIRA DE SIQUEIRA JUNIOR, DEODATO FLORENTINO 

BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 74 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “Serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1243170 Nr: 19090-92.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. M. CEVADA - ME, JOSE AGRESTES 

MALACRIDA CEVADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT, RENATO F. D. NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, dando o devido 

prosseguimento ao feito. Na eventualidade de novo pedido de 

desentranhamento de Mandado, que a parte autora COMPROVE O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 
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dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 161885 Nr: 12774-20.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCINO FERREIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, ELTON ALAVER BARROSO - OAB:34050/PR, TENILLE 

PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 (...)vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens do executado passíveis de serem penhorados e, em regular 

impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto 

ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens do 

executado(...)(Pasta de documentos Sigilosos XL). Com efeito, intimo a 

exequente para se manifestar acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 

dias e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de suspensão do 

feito.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação da exequente no 

que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a presente 

execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do 

referido artigo.Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, 

eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas 

pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do 

caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DA 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO EXECUTADO.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 823412 Nr: 29521-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINALMAT SINALIZAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Verifica-se dos autos, que apesar das diversas diligências 

despendidas no sentido de localizar o veículo, isto não foi possível até o 

momento.Desta feita, defiro o pleito de fls. 95/97 e CONVERTO ESTA 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO(...)O 

exequente pugnou pela tentativa de localização de ativos financeiros, 

através do BACENJUD, às fls. 97(...)Com efeito, verifica-se que a busca 

de ativos financeiros junto ao sistema BACENJUD restou 

inexitosa.Ademais(...)vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens da executada passíveis de serem 

arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, 

ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações 

de renda e bens da executada(...)Com efeito, intimo o exequente para que 

se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique 

bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o 

que entender de direito, no mesmo prazo.No mais, ante a certidão de fls. 

109, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ(...)a ser cumprido 

no endereço do representante legal da empresa Sr. Ulisses Fitipaldi: Rua 

Tenente Eulálio Guerra, Nº 714, Bairro Araés, nesta cidade, SE 

NECESSÁRIO, PROCEDENDO POR HORA CERTA, em observação ao que 

dispõem os artigos 252 e 253 do CPC.Após o decurso do prazo, não 

havendo manifestação do exequente no que tange as pesquisas 

realizadas em epígrafe, suspendo a presente execução nos moldes do 

artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.Sem 

prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DA EXECUTADA.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 825867 Nr: 31832-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL BATISTA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.

Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as 

sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem 

cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções 

elencadas no § 2º, inciso II, do art. 12 do CPC, bem como por se tratar de 

processo inserido na “Meta 02 – CNJ”.

Assim, segue sentença em 05 laudas.

Considerando o resultado do “decisum”, procedo nesta oportunidade o 

desbloqueio do BACEN de fls. 81.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 825867 Nr: 31832-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL BATISTA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de 

Busca e Apreensão movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A em face de LOURIVAL BATISTA DE ARRUDA, declarando rescindido 

o contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma definitiva, em 

mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do 

certificado de propriedade.Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa. Transitada em julgado, arquivem-se com as 

anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 736735 Nr: 33183-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERTOLIANO LEITE E COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Não obstante a declaração de uma ex-vizinha do executado que disse ao 

Oficial de Justiça ter ouvido falar que o Sr. Tertoliano faleceu, em pesquisa 

ao sistema Anoreg não vislumbra-se qualquer informação a esse respeito, 

portanto, não passa de conjectura (extrato em anexo).

Desta feita, em celebração ao princípio da celeridade processual, 

determino a citação editalícia nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via 

DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Sem prejuízo, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias indicar bens 

passíveis de serem arrestados ou requerer o que entender de direito, tudo 

sob pena de extinção do feito.

Transcorrido, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 813401 Nr: 19878-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:1892-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 89 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “Serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1048101 Nr: 45493-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AMELIA CARLOTA DOS SANTOS 

QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular 

prosseguimento ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, outrossim, eventualmente 

entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de 

expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o 

regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 460320 Nr: 29596-74.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELY BERGUER D AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar de 

Decisão fls. 96.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar acerca de Decisão fls. 96, dando regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção como disposto no artigo 485, §1 

º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 823188 Nr: 29301-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO MOREIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência 

nos termos do Provimento 07/2017-CGJ, para cumprimento de mandado a 

ser expedido nos autos. Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o 

regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 
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oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 938424 Nr: 53872-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCIMAR FERREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT, RENATA 

CINTRA - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 115.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

115 dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1073788 Nr: 57006-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 Tendo em vista a disponibilização no DJE n. 10368, de 29.10.2018, de 

despacho estranho a estes autos, conforme documento que acosto a 

seguir, procedo à transcrição, bem como, publicação do despacho de fls. 

126, a fim de que não haja qualquer arguição de nulidade futura:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão em fase de 

cumprimento de sentença.

O causídico do Banco pugnou pelo cumprimento da sentença, conforme 

se vê às fls. 118/119 e 120/123.

Certificou-se o trânsito em julgado de fls. 124.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem,

 Tendo em vista que a requerida é assistida pela Defensoria Pública, 

intime-se a requerida MARISA CAMARGO PUPIN, via correio com aviso de 

recebimento (endereço às fls.122Vº) para no prazo de 15 dias, cumpra a 

sentença, observando-se os cálculos de fls. 119, sob pena de aplicação 

da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Em seguida, em caso de inércia, venham-me os autos conclusos para 

bloqueio on-line – fls. 119 parte final.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1092187 Nr: 7147-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM CAMPOS DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY DOS SANTOS PEREIRA - 

OAB:6504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - 

OAB:139.387 OAB/MG

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de exibição de documentos proposta por Joaquim 

Campos Dourado em face de Banco BMG S/A, ambos qualificados.

 Com o pagamento e indicação dos dados bancários de fls. 242, a 

extinção é a medida que se impõe.

Os autos vieram-me conclusos.

Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

Após, com o trânsito em julgado, venham-me os autos conclusos para 

expedição do Alvará Judicial, conforme os dados de fls. 242, em nome de 

WESLEY DOS SANTOS, CPF Nº 361.732.151-87, AGÊNCIA Nº 2363-9, 

CONTA CORRENTE Nº 115.769-8, BANCO DO BRASIL S/A.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1003539 Nr: 24946-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMASTOR MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYLO FERREIRA DE 

ALCÂNTARA - OAB:13.724/MT, EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:15.373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. José Edgard da Cumha 

Bueno Filho - OAB/MT 13.604-A - OAB:, REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALTI - OAB:17209/A

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de repetição de indébito formulada por 

Adamastor Martins de Oliveira em face de Banrisul – Banco do Estado do 

Rio Grande do Sul, ambos qualificados.

O Credor apresentou o cálculo do débito devido às fls.217/218 em 

R$30.516,87 - 05/07/2018 e o Banco executado efetuou o pagamento do 

montante de 21.290,01 (31/07/2018), atualizado nesta data em 

R$21.515,28 (extrato em anexo).

O Banco requereu a extinção do feito ante o integral pagamento, conforme 

se vê às fls. 224/225.

Adamastor pugnou pela intimação do Banrisul para complementação do 

valor devido, tendo em vista que houve pagamento das custas 

processuais, como consta às fls.229, que somaram à época R$6.425,10 

com a inclusão de honorários de 20% sobre o valor do saldo 

remanescente (fls. 228).

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Em primeiro lugar, INDEFIRO a inclusão da multa de 20% requerido, haja 

vista que o depósito realizado pelo Banco foi efetuado voluntariamente em 

31/07/2018 – fls. 225.

Ademais, ante a discordância quanto ao valor indicado pelo exequente, 

remetam-se os autos à contadoria do Juízo com o fito aferir o crédito do 

exequente nos termos da sentença de fls. 210/214.
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Após, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo sucessivo 

de 15 dias, devendo o Banco recolher a diferença sob pena de aplicação 

da multa de 10%.

Em seguida, tudo cumprido, venham-me os autos conclusos para 

expedição de alvará nos termos dos dados bancários de fls. 228.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 456432 Nr: 27190-80.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAIR EMYGDIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA CRISTINA DE ÁVILA LEITE 

- OAB:17.671/MT, WELLINGTON SILVA - OAB:5354/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Apesar dos argumentos do autor às fls.76, tem-se que a conta dos 

depósitos judiciais, às fls.71 exigiu o encaminhamento da guia de depósito 

judicial, para posterior regularização.

Desta feita, intimo o autor para que perante a Conta Única, diligencie 

visando a vinculação em comento, no prazo de 15 dias, comprovando os 

atos perpetrados.

Transcorrido, em caso de silêncio, em face do disposto às fls.71, retornem 

os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 964100 Nr: 6555-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIEL FERNANDO OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER 

- OAB:10291-A/MT

 Vistos, etc.

Intimado o Banco para pagamento dos honorários advocatícios 

permaneceu inerte, portanto, defiro o pedido de fls.249, fixando os novos 

honorários em 10% do valor da causa.

Assim, intimo o Banco para pagamento em 15 dias, do valor declinado às 

fls.250 -13/08/2018, devidamente atualizado e acrescido de 10%.

Transcorrido, intime-se o credor para manifestar em 15 dias.

Em caso de silêncio, arquivem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 990074 Nr: 18546-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIEL FERNANDO OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, não obstante o contido no Ofício nº 47/2016-DDJ e 

Resolução nº 011/2014 – TP oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para 

que realize a necessária vinculação do montante descrito às fls. 441 - 

R$1.830,64, findando as pendências reclamadas pelo credor/Heliel.

Assim, intimo o requerente para que se manifeste acerca do valor 

depositado nos autos, no prazo de 15 dias, sob pena de anuência tácita e 

extinção por integral cumprimento da obrigação, com a extinção do feito.

Empós, retornem-me os autos conclusos para a liberação integral do 

necessário Alvará Judicial (dados bancários às fls. 438).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 809886 Nr: 16374-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECELISE B GOMES DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 

11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a apresentação dos herdeiros e endereços de fls. 119/120, 

determino à realização da citação/intimação via AR do 

inventariante/herdeiro(s), nos endereços descritos às fls. 119vº para que 

no prazo de 60 dias (art. 313, inciso I, do CPC/15) promova à 

regularização processual.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se o Banco para 

requerer o que de direito em 15 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 869651 Nr: 9287-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENILSON TRAJANO DE 

OLIVEIRA - OAB:9700/MT, NILSON ELY TRAJANO DE OLIVEIRA - 

OAB:11610-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Vistos, etc.Tratam-se os autos de ação de Embargos de Terceiro em fase 

de cumprimento de sentença.A exequente Silvana pugnou pela realização 

de bloqueio de ativos financeiros em desfavor do executado (fls. 56 – item 

5).Os autos vieram-me conclusos.Pois bem, É sabido que a partir da 

vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos/aplicações em instituições 

financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da 

penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, do 

CPC/2015), obtendo, assim primazia em relação aos demais.Assim, não há 

dúvida de que o arresto/penhora on line é a principal modalidade executiva 

destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao 

exequente. Consigno, que os autos permanecerão em Gabinete até a 

verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil/2015. O 

procedimento sobejou exitoso (extrato anexo), ocasião em que fora 

penhorada a quantia de R$5.763,01 em nome do Banco, que deverá ser 

transferida para conta dos depósitos judiciais após a decisão de possíveis 

arguições dos executados, nos termos do art. 854, § 3º do CPC/2015.Com 

efeito, nos termos do artigo 854, §2º do NCPC, intimo o executado, via DJE, 

para que se manifeste acerca do bloqueio realizado nos autos no prazo 

de 05 dias, conforme preconiza o §3º do mesmo artigo, depositando, 

nesse prazo a diferença decorrente da atualização do valor do débito, 

acrescido de multa de 10% do artigo 523 do CPC e multa de 9% e 

honorários de 10%, tudo sobre o valor da causa, FIRMANDO, ainda que 

ficará pendente a multa de 20% em favor do Estado a ser cobrada pelas 

vias próprias.No que tange a baixa no gravame, VERIFIQUE o Sr. Gestor 

se este ainda se encontra anotado e em estando proceda a baixa por meio 

do JUSCONVÊNIO.Em caso de inércia da Instituição Financeira, intime-se o 

credor para atualização do débito, conforme acima consta, para novo 

Bacenjud.Após, tudo cumpr ido,  retornem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 746885 Nr: 44111-80.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE MENDES LTDA, VILMAR 

ANTONIO MENDES, LOURDES CAPRINI MENDES, JIAN CARLOS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:15763-A/PA, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 168, haja vista que já foi realizada pesquisa de 

endereços dos requeridos Vilmar e Lourdes sem sucesso.

Desta feita, tendo em vista o transcurso do prazo desde o ajuizamento da 

ação e, em celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se 

a citação editalícia dos requeridos retromencionados nos termos do artigo 

257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Não obstante tratar-se de ação condenatória, em virtude da modalidade de 

citação editalícia, deixo de designar audiência de conciliação.

Tudo cumprido, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 960715 Nr: 5139-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A, BANCO DA AMAZONIA 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTER MODAS COMÉRCIO DO VESTUÁRIO 

LTDA, ALDEIR ALVES DOS SANTOS, DAMIÃO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Da análise dos autos verifica-se que os executados não 

foram localizados até o momento, apesar das diversas diligências 

despendidas nesse sentido.Desta feita, em celebração ao princípio da 

celeridade processual, proceda-se a citação editalícia nos termos do 

artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, 

nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, 

que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.Ademais, o 

exequente pugnou pela tentativa de localização de ativos financeiros dos 

executados, através do BACENJUD às fls. 147(...)Com efeito, 

considerando que a busca de ativos financeiros junto ao sistema 

BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 0,77), procedo ao 

desbloqueio do referido valor.Ademais, apesar de não ser um múnus do 

Poder Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis de serem 

arrestados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos 

conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, 

efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a consequente 

satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade 

da realização de pesquisa a fim de localizar bens dos executados 

passíveis de serem arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à 

pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 746846 Nr: 44070-16.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL ARTEFATOS DE CONCRETO 

LTDA. ME, RONILDO GAMA DA SILVA, ENY JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Vislumbra-se dos autos a desnecessidade de nova pesquisa de 

endereços, haja vista o teor das certidões de fls. 95 e 113.

Desta feita, expeça-se mandado de citação e demais atos, a ser cumprido 

no endereço: Rua 10, Quadra 16, Casa 20, Residencial Maria de Lourdes, 

Bairro: Recanto dos Pássaros, nesta cidade.

Com efeito, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens dos devedores passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens dos executados passíveis de serem arrestados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 384202 Nr: 19931-68.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREZA ANDRADE CABORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/mt, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Em primeiro lugar, não obstante o teor da petição de fls. 143 

vislumbra-se que não foi apontada nenhuma irregularidade na formação 

do presente feito, devendo este, portanto, ter regular 

prosseguimento.Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens da devedora passíveis de serem penhorados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito da parte 

credora.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens da executada passíveis de serem 

penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, 

ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações 

de renda e bens da executada(...)Com efeito, intimo a exequente para se 

manifestar acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens 

passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que 

entender de direito, tudo sob pena de suspensão.Decorrido o prazo e, não 

havendo manifestação da exequente no que tange as pesquisas 

realizadas em epígrafe, suspendo a presente execução nos moldes do 

artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.Sem 

prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DA 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DA EXECUTADA.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 834537 Nr: 39866-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICORES TINTAS E MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA-ME, ROSIMEIRE EMILIO FARIAS, NERY MOREIRA 

SALAZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens dos devedores passíveis de serem penhorados, foi 

lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados 

aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao 

processo e prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do 

crédito da parte credora.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da 

realização de pesquisa a fim de localizar bens dos executados passíveis 

de serem penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa 

junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, 

procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas 

declarações de renda e bens dos executados(...)Com efeito, intimo o 

exequente para se manifestar acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 

dias e/ou requerer o que entender de direito, tudo sob pena de 

suspensão.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do exequente 

no que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a presente 

execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do 

referido artigo.Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, 

eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas 

pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do 

caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 994837 Nr: 20942-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR NEVES DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB: 7.901, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Tratam-se os autos de ação monitória em fase de 

cumprimento de sentença ajuizada por CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS S/A em face de JULIO CESAR NEVES DOS ANJOS.Apesar 

de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens do 

devedor passíveis de serem penhorados, foi lhe facultado, a realização de 

pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito 

dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, 

com a consequente satisfação do crédito da credora.De fato, vislumbro 

dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens 

do devedor passíveis de serem penhorados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens do devedor(...)Com 

efeito, intimo o exequente para se manifestar acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, tudo sob 

pena de arquivamento do feito.Decorrido o prazo e, não havendo 

manifestação da credora no que tange as pesquisas realizadas em 

epígrafe e, tratando-se de direito disponível, arquive-se a presente ação 

com as anotações e baixas devidas.Sem prejuízo, em caso de 

arquivamento, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DA CREDORA INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO 

DEVEDOR.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 733781 Nr: 30038-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA-ME, 

PAULO MONTEIRO GOUVEIA, VAGNER DONIZETE JESUS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem penhorados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens dos executados passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto ao sítio do RENAJUD 

(extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca da 

pesquisa realizada neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 233725 Nr: 2993-03.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

COMERC. DE MEDIC., PERF,E COSM DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON ALBERTO DE SOUZA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DE ALMEIDA VARGAS 

NUNES - OAB:10220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - NÚCLEO 

CIVIL - OAB:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação monitória em fase de cumprimento de 

sentença ajuizada por SICREDI EMPREENDEDORES em face de JOILSON 

ALBERTO DE SOUZA - ME.

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens da 

devedora passíveis de serem penhorados, foi lhe facultado, a realização 

de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o 

propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito da credora.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens da devedora passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Com efeito, intimo a exequente para se manifestar acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, tudo sob 

pena de arquivamento do feito.

Decorrido o prazo e, não havendo manifestação da credora no que tange 

as pesquisas realizadas em epígrafe e, tratando-se de direito disponível, 

arquive-se a presente ação com as anotações e baixas devidas.

Sem prejuízo, em caso de arquivamento, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DA CREDORA 

INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE 

DA DEVEDORA.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 395997 Nr: 30751-49.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR GALICE SPOLIDORO ME, NANCI 

AKEMI MISSAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Às fls. 141 o exequente pugna pela realização de novo 

BacenJud, no entanto, em consonância com a mais abalizada 

jurisprudência, ante a ausência de saldo quando da realização da ordem 

de fls. 56, ao ver deste Juízo Especializado, a realização de nova consulta 

ao sistema BacenJud é medida inócua, razão pela qual, INDEFIRO o 

referido pleito(...)Outrossim, indefiro a pesquisa por meio do sistema 

Renajud, considerando a pesquisa efetuada às fls. 60/61, a qual restou 

infrutífera.No mais, intime-se o viúvo, Sr. Moacir Galice Spolidoro, via 

mandado, no endereço: Avenida Beira Rio, Nº 4709 A, Bairro Porto, nesta 

cidade, para que este comprove a qualidade de inventariante e, caso não 

seja, que o indique. Não havendo inventário, deverá o Sr. Oficial de 

Justiça, por meio da pessoa supramencionada informar-se quanto aos 

nomes e dados pessoais dos herdeiros da falecida/executada.Para tanto, 

intimo o exequente promover ao depósito da diligência, nos termos do 

Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, 

salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), bem como se manifeste acerca 

das pesquisas de bens de fls. 137/139 sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse.Em caos de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 431787 Nr: 11923-68.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABECI CLARA DUETI VILALBA SOUZA DE 

ABREU - ME, ABECI CLARA DUETI VILALBA SOUZA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Verifica-se dos autos que as executadas não foram localizadas até o 

momento para citação.

Assim, em celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se a 

citação editalícia, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens das devedoras passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens das executadas passíveis de serem arrestados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 788987 Nr: 42985-58.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO RURAL S/A, 

CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO 

DAYCOVAL S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, GREMIO DESPORTIVO 

OLAVO BILAC, BANCO BMG S.A, CETELEM BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO 

S.A, BANCO BONSUCESSO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16.160/A, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 13.245-A, FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - 

OAB:147.386 OAB SP, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109.730/MG, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, JOSE 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, LARISSA SCHWARZ 

DE MELLO - OAB:6748/MT, LEILA MEJDALANI PEREIRA - OAB:OAB/SP 

128457, LEONARDO NASCIMENTO GONÇALVES DRUMOND - 

OAB:62.626, Lourenço Gomes Galdelha de Moura - OAB:21.233, 

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:63440/MG, NELSON 

WILLIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11065-A, RAFAEL ANTONIO DA 

SILVA - OAB:244223/SP, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - OAB:15.483-A

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTA esta ação quanto ao BANCO ITAÚ UNIBANCO e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por CASSIA DO NASCIMENTO em 

face de BANCO BMG S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO RURAL S/A, 

BANCO DAYCOVAL S/A, CREFISA S/A, BANCO BGN S/A, GRÊMIO 

ESPORTIVO OLAVO BILAC, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A e BANCO 

BONSUCESSO S/A, e condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa a cada réu, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco 

anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária. 

Transitada em julgado, oficie-se quanto a revogação da tutela antecipada 

e, não havendo manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e 

baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 841589 Nr: 45820-82.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMA SEVERINO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CRUZEIRO 

DO SUL S/A, BANCO VOTORANTIN, BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO 

BGN S/A, BANCO BMG S/A, BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, DENNER B. 

MASCARENHAS BBARBOSA - OAB:13.245-A, ESIO OLIVEIRA DE 

SOUZA - OAB:15.687-A, FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - 

OAB:147.386/SP, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, JOSÉ 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, LEONARDO 

COSTA FERREIRA DE MELO - OAB:103.997/MG, LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER - OAB:14.469-A, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:144223 

OAB-SP, RODRIGO VENEROSO DAUR - OAB:102.818/MG, SÉRVIO 

TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15.483-A

 Vistos etc.

Junte-se o documento que está na contracapa, protocolado em 

22/10/2018 pelo PEA sob nº 1345464 – ACORDO DE VONTADES firmado 

entre a autora e BANCO BS2 S/A – atual denominação de Banco 

Bonsucesso S/A.

Anote-se a substituição do BANCO VOTORANTIN S/A por BV FINANCEIRA 

S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e também do BANCO 

BGN S/A por BANCO CETELEM S/A.

 Segue sentença em 15 laudas.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 790302 Nr: 44344-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGOR RAPOSO QUINTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194 - A, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro parcialmente o pleito de fls. 158 e, procedo a pesquisa do atual 

endereço do requerido por meio do sistema Infojud, ocasião em que obtive 

êxito (extrato em anexo).

Desta feita, expeça-se mandado de citação, a ser cumprido no endereço: 

Rua Gonçalves Dias, Nº 181, Bairro Santa Cruz, nesta cidade.

Com efeito, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o requerente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

RESTANDO infrutífera a diligência, expeça-se edital de citação com prazo 

de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso II, do 

CPC/2015, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor.

Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do 

CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade 

no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 386599 Nr: 22333-25.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIS & CIA BUFFET LTDA - ME, SUELMA 

DIVINA DE ASSIS, RAFAEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 89, pois não se enquadra em nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 921 do CPC.

Desta feita, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias indicar bens 

passíveis de serem penhorados ou requerer o que entender de direito, 

tudo sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse.

Transcorrido, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 420036 Nr: 6135-73.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI EMPREENDEDORES - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMEX IMPORT. EXPORT. TRADING COMPANY 

S/A, DALTRO GRIEBLER FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Não obstante ao requerimento de fls. 161/162 e contratos de 

fls. 143/146, vê-se dos autos que os bens não se encontram matriculados 

em nome do devedor razão pela qual INDEFIRO a penhora, contudo, nada 

obsta ao exequente que promova à averbação premonitória nos termos do 

artigo 828 do Código de Processo Civil, fazendo prova nos autos.Ademais, 

apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.Procedo, ainda, à pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das 

últimas declarações de renda e bens do(s) executado(s), vejamos os 

precedentes jurisprudenciais sobre o assunto,) Consigno que as 

declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XL).Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de SUSPENSÃO. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 295367 Nr: 11969-62.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FRANCISCO XAVIER - ME, MANOEL 

FRANCISCO XAVIER, EDITH URCINA DA CUNHA XAVIER, RUBENS 

FRANCISCO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos constata-se a ausência de localização do executado 

Rubens Francisco Xavier, apesar das diversas diligências despendidas 

nesse sentido.

Desta feita, em celebração ao princípio da celeridade processual, 

proceda-se a citação editalícia nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, 

via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Sem prejuízo, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias, juntar a 

atualização do débito, bem como, indique bens passíveis de serem 

penhorados/arrestados ou requerer o que entender de direito, tudo sob 

pena de extinção do feito.

Transcorrido, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 882590 Nr: 18331-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU NATT, SHEILA CRISTINA NATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo 

1154673/2018.

Da análise da petição a ser juntada, verifica-se que as partes entabularam 

acordo, pleiteando por sua homologação e suspensão do feito até o 

cumprimento integral deste.

Desta feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e determino a 

SUSPENSÃO do feito até o cumprimento do referido, que ocorrerá em 

11/10/2019, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil.

Após o transcurso do prazo, intime-se o exequente para se manifestar em 

15 dias, sob pena de anuência tácita à extinção da ação.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1067630 Nr: 54346-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SEBRAE - SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFX ROUPAS E ACESSORIOS LTDA ME, 

ESPÓLIO DE ELZIO SALDANHA, FLÁVIA APARECIDA COSTA MARQUES 

SALDANHA, JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO DE CASTRO 

NASSIF - OAB:11.866/MT

 Vistos etc...Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens dos devedores passíveis de serem penhorados, foi 

lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados 

aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao 

processo e prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do 

crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização 

de pesquisa a fim de localizar bens dos executados passíveis de serem 

penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, 

ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações 

de renda e bens dos executados(...)Com efeito, intimo o exequente para 

que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou 

indique bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou 

requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, sob pena de extinção 

do feito por manifesto desinteresse.Em caso de silêncio ou pedidos 

protelatórios, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, 

para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 325640 Nr: 25629-26.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE OLIVEIRA SIQUEIRA DE ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens da devedora passíveis de serem penhorados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens da executada passíveis de serem 

penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto ao sítio 

do RENAJUD (extrato em anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa 

junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens 

da executada(...)Com efeito, intimo o exequente para se manifestar acerca 

das pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, 

tudo sob pena de suspensão.Decorrido o prazo e, não havendo 

manifestação do exequente no que tange as pesquisas realizadas em 

epígrafe, suspendo a presente execução nos moldes do artigo 921, inciso 

III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.Sem prejuízo, em caso de 

suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DA 

EXECUTADA.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 34424 Nr: 204-27.1989.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENTURA AGROPECUARIA MACHADINHO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ROOSELVET VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:1.585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMO BRANDÃO - OAB:32.186 

OAB/RS, MARCONDES SARTOR - OAB:3585-B/MT, VANDER JOSE 

PASETTI - OAB:11734/MT

 Vistos etc.Indefiro o pedido do exequente, vindo às fls. 

582/583.Inicialmente entendo que estando o débito discutido nesta 

execução devidamente arrolado nos autos da recuperação judicial, 

deve-se aguardar a homologação do plano, uma vez que o pagamento do 

plano incluirá este débito.Assim, o cumprimento integral do plano de 

recuperação judicial implicará na satisfação do crédito buscado nesta 

execução. (...) Assim, mantenho a suspensão anteriormente determinada, 

devendo aguardar a homologação do plano de recuperação judicial. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 60298 Nr: 2968-39.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIZZARIA TORRE DE PISA LTDA - ME, JOÃO 

BATISTA DE ANDRADE, MARCELO AUGUSTO ANDRADE, MARCUS 

VINICIUS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/RS 43.621, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO MARTINS ALBIERI - 

OAB:18346/PR

 Vistos etc...

Verifica-se dos autos que o número do contrato é 18040 e o constante no 

termo de confirmação de cessão de fls.248 é 10797, portanto, 

divergentes.

Assim, intimo os exequentes para, no prazo de 15 dias acostar o 

comprovante da mencionada cessão, bem como se manifestar acerca dos 

lotes penhorados 132/146, sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse.

Transcorrido, em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intimem-se 

om exequentes, via correio com aviso de recebimento, para proceder em 

05 dias com a mesma admoestação.

Desde já fixo que no caso de pedido protelatório será aplicada nova multa 

nos termos do artigo 77 do CPC, independentemente, daquela de fls.228.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 897553 Nr: 27979-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA ÚNICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E 

EDITORA LTDA - ME, MÁRIO MARQUES DE ALMEIDA, ELIANE DE 

OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem penhorados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens dos executados passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 
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pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de extinção.

Transcorrido, em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para proceder em 05 

dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1078007 Nr: 205-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO LEONEL DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Em primeiro lugar, indefiro o pleito de fls. 99(...)No mais, em 

regular impulso oficial, procedo a pesquisa do atual endereço do 

executado por meio do sistema Infojud, ocasião em que obtive o mesmo 

endereço da exordial (extrato em anexo).Desta feita, expeça-se mandado 

de citação e demais atos, a ser cumprido no endereço: Rua João Vicente 

de Barros, Nº 269, Bairro: Manga, Várzea Grande-MT.Com efeito, intimo o 

exequente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado, salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).Apesar de não ser um múnus 

do Poder Judiciário a perquirição de bens do devedor passíveis de serem 

arrestados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos 

conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, 

efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a consequente 

satisfação do crédito da credora.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade 

da realização de pesquisa a fim de localizar bens do executado passíveis 

de serem arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa 

junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Sem 

prejuízo, intimo a exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados, 

no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo 

prazo, tudo sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse.Em 

caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1117214 Nr: 17572-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID ROGER DE MOURA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro o pleito de fls. 72, procedendo a pesquisa do atual endereço do 

executado por meio do sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito 

(extratos em anexo).

Desta feita, expeça-se mandado de citação e demais atos, a ser cumprido 

no endereço: Rua F3, Nº 57, Quadra 02, Bairro Jardim Fortaleza, nesta 

cidade.

Com efeito, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens do devedor passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens do executado passíveis de serem arrestados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 902778 Nr: 31890-60.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CORREA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:7.629/SC

 Vistos.

Prestação jurisdicional concluída pela sentença de improcedência de 

fls.115/121, portanto, diante do acordo de fls.124/124v, o disposto no 

despacho de fls.126 e certidão de fls.129, ARQUIVEM-SE com as baixas 

devidas.

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1020102-61.2016.8.11.0041 (PJE)

AÇÃO: AÇÃO MONITÓRIA

REQUERENTE(S): BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS.

REQUERIDO (A, S): QUALLY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA e ALESSANDRO F SANTOS.

CITANDO (A, S): QUALLY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA, CNPJ - 07.768.611/0001 -23 e ALESSANDRO F SANTOS, CPF: 

592.387.041-04.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/11/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 113.850,05

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 113.850,05. Poderá, 

ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos, etc. Cite-se por edital como postulado nos 

autos, pelo prazo de vinte dias, constando as advertências do 

procedimento e da nomeação de Curador Especial em caso de revelia. 

Cumpra-se.

Cuiabá - MT,30 de outubro de 2018.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019311-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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NHAARA DA VILA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

Deverá o apelado responder o recurso de apelação, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1029251-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO BURGEL TORTELLI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. No caso, não recolheu as custas no prazo legal, 

gerando a certidão e sentença prolatada nos autos. Assim, cumpra-se a 

referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31.10.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001412-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUINO DE FARIAS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023927-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATACHA OLEINIK DE MORAES (RÉU)

SEMENTES MONIK EIRELI (RÉU)

 

NOTA AO AUTOR: Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do 

Oficial de Justiça acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014801-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO DA SILVA NUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 31.10.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007027-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE KARA JOSE (RÉU)

CONSTRUTORA ENGETRACK LTDA - ME (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023935-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA (RÉU)

H P DA SILVA E SILVA LTDA - ME (RÉU)

HERNANDO PEREIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

31.10.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007970-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE HELENA LESCANO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

31.10.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030329-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDEMAR ALVES DA SILVA (RÉU)

NILTON DE MORAIS SOARES (RÉU)

YOKO NISHIMOTO DA SILVA (RÉU)

GISELLE TAQUES DA SILVA (RÉU)

FLEXCOL INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME 

(RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016250-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO LEMOS (EXECUTADO)

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR (EXECUTADO)

MARIA HIPOLITA LEMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT0013685A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Concedo o prazo legal para o autor manifestar nos autos. 

Após, diga-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 31.10.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037746-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDINALVA FRANCO MOSHAGE (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009797-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEMERSON PEREIRA DA SILVA 61607592134 (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024472-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CALDEIRA NETO EIRELI - ME (RÉU)

ELIAS CALDEIRA NETO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

31.10.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027311-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAISNARA ARAUJO FERREIRA (REQUERIDO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações, acostado 

nos autos, no prazo de Lei.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014284-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO 10 RODOVIAS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31.10.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019263-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JOSE DE GUSMAO FERREIRA (REQUERIDO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações, acostado 

nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011250-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNNO VINICIUS COSTA SOUZA (REQUERIDO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações, acostado 

nos autos, no prazo de Lei.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022079-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON NUNES BRANDAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando a existência de título executivo extrajudicial e 

mora da parte requerida, Converto a presente em Ação de Execução 

Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor. Após, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se 

para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 
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cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 31.10.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003388-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DOS SANTOS DA CRUZ (EXECUTADO)

NIPPO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para indicar bens passíveis de 

penhora no prazo legal, sob pena de multa. Decorrido o prazo, havendo 

manifestação, diga o autor. Ao contrário, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

31.10.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024472-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CALDEIRA NETO EIRELI - ME (RÉU)

ELIAS CALDEIRA NETO (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010363-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE CERQUEIRA (EXECUTADO)

ANTONIO DE CERQUEIRA 29336929100 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre Exceção de 

Pré-executividade e após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 31.10.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024440-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADSON BATISTA DE MORAIS (EXECUTADO)

J BATISTA DE MORAIS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027917-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ALBUQUERQUE LOUZADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 31.10.18

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007307-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA DO NASCIMENTO OLIVEIRA (EXECUTADO)

LYZA NAZARETH BARBOSA MAIA - ME (EXECUTADO)

 

NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019193-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FIDELIX DA SILVA - ME (EXECUTADO)

EDSON FIDELIX DA SILVA (EXECUTADO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010853-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONY SOARES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001697-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DOMINGUES SHIMADA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 
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postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 31.10.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011342-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILMARA CORREA LIMA DE ANDRADE EIRELI - ME (EXECUTADO)

NILMARA CORREA LIMA DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021875-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESMERALDO PINTO DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011322-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIRO FORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (EXECUTADO)

OTONI AZAMBUJA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte executada para indicar localização do bem a 

ser penhorado. Após, diga o autor e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

31.10.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021875-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESMERALDO PINTO DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007884-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIME RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E 

NAUTICOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

VINICIUS MELGAR DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre os documentos de ids 16214108 

,16213812 e 16213814.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038044-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DA COSTA PADILHA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Procedo a correção do valor da causa, devendo corresponder 

a importância econômica pretendida pelo autor, ou seja, aquele da 

purgação de mora de R$ 38.867,25(trinta e oito mil, oitocentos e sessenta 

e sete reais e vinte e cinco centavos), nos termos do Decreto lei n. 

911/69. Intime-se o autor para retificar o valor dado a causa, no prazo de 

quinze dias, procedendo ao recolhimento da guia de distribuição, 

vinculando-a ao número único do processo, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31.10.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023935-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA (RÉU)

H P DA SILVA E SILVA LTDA - ME (RÉU)

HERNANDO PEREIRA DA SILVA (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038033-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI (RÉU)

LUCIULA GONCALVES NONATO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 
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no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31.10.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007970-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE HELENA LESCANO (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010535-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027917-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ALBUQUERQUE LOUZADA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038058-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AGOSTINHO CERQUEIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038076-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESTAURANTE DELICIAS CUIABANAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038033-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI (RÉU)

LUCIULA GONCALVES NONATO (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011250-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNNO VINICIUS COSTA SOUZA (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012692-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLESS COMERCIO DE CELULARES E ACESSORIOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

DANIELLE CRISTINA FISCHER DE BRITTO (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010723-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROPOLIS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025542-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERRARI COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

HENRIQUE FERRARI (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018452-08.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000978-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LEITE DE MORAES FILHO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024344-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO FARIA DE AGUIAR (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1128552 Nr: 22427-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLAC CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A dilação já foi concedida nos autos. Assim, deverá o autor cumprir 

determimação dos autos no prazo legal e após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1171346 Nr: 40711-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID ANUNCIAÇÃO MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo 

EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – II e III - 

§ 1º do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo 

requerente. Revogo a liminar concedida nos autos. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

arquive-se.P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1138814 Nr: 26948-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON MENDES ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Homologo por sentença acordo anunciado nos autos para surtir seus 

efeitos legais.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme 

anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que 

determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de penhora, se 

existente. Custas pelo executado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1293116 Nr: 5869-08.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENO ALBANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, 

ESPÓLIO DE JOSÉ MÁRIO DONEGA CALLORI, LAÍSA MARÍLIA SIQUEIRA 

CALLORI, AMARILDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:OAB/MT 4.340-B, RUBENS AZEVEDO DA SILVA - 

OAB:4.176/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARILDO PEREIRA - 

OAB:OAB/10237, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - 

OAB:6.222/GO

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação de fls. 204/206, no prazo de Lei.

NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes especificar as provas que 

pretendem produzir, no prazo legal de 05 (dias) úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 343122 Nr: 13440-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIJUD - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO 

MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TC TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, 

CARLOS AUGUSTO LEITE, EBC EMPRESA BRASILEIRA DE 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:22080/O, VALDEMAR ELPÍDIO PACHECO - OAB:2253/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A, PEDRO MARTINS VERAO - OAB:4839-A MT

 Vistos, etc.

Pelo constatado nos ofícios de fls.429/435 e 442/451 os valores 

encontrados da parte executada ainda não estão disponibilizados.

Assim, intime-se o autor para apresentar demonstrativo de débito e após, 

oficie-se ao Órgão informando a conta única do Poder Judiciário, com o 

valor atualzizado, para quando da liberação proceder o depósito até o 

limite da execução.

Após, deverá o autor indicar outros bens passíveis de penhora, no prazo 

legal e conclusos.

Caso queira esperar a liberação acima, aguarde-se em arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 764108 Nr: 16735-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA JOPEJO LTDA., JOSE MURA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:16437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ALVARES - 

OAB:3.432/MT

 Ficam as partes intimadas para se manifestarem sobre a avaliação de fls. 

379 dos autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1091643 Nr: 6866-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LYZA NAZARE BARBOSA MAIA ME, LYZA 

NAZARETH BARBOSA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica o exequente intimado para se 

manifestar sobre a certidão de fls. 141 dos autos e dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 399981 Nr: 32809-25.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANINI TRANSPORTES LTDA, JOSÉ CLÁUDIO 

FANINI, JOAQUIM FERREIRA DOURADINHO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:5.959/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1102017 Nr: 11353-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINHA S MARHOLT - ME, BALDUINO 

MARHOLT, ANTONINHA SCHIMIDT MARHOLT, SABRINA SCHNEIDER 

MARHOLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão parcialmente positiva do Sr. Meirinho de fls.111/113, negativa 

quanto à intimação dos executados BALDUINO MARHOLT e SABRINA 

SHNEIDER MARHOLT, bem como sobre a Carta Precatória negativa 

devolvida às fls. 114/116, e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 

05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1136298 Nr: 25745-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASAS PALACE HOTEL LTDA ME, ERMINDO 

MAEHLER, MANOEL BRIANES RODRIGUES JUNIOR, SILVERIO MAEHLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI ANILSON MENACHO - 

OAB:13949, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139, GIAN CARLO 

LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO ANTONIO MERIHI - 

OAB:905-A

 Vistos, etc.

Não prospera a discordância da parte executada de fls.386/387, pois 

independe de ato judicial para proceder o cálculo do débito separando as 

parcelas quitadas do débito, bem como, fazer incluir os honorários 

advocatícios fixados.

Portanto, homologo o cálculo de fls.377/381 para surtir seus efeitos legais.

Cumpra-se parte final da determinação de fls.349/350.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1130045 Nr: 23032-69.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NECESIO GONÇALVES MANÇO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYAO 

FRANCO - OAB:239437/SP, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:96.057-D/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:211.648

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo e nada sendo 

requerido arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 772247 Nr: 25351-49.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL COMÉRCIO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20332-A

 Vistos, etc.

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes 

de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus próprios 

fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus 

termos.

Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já 

exaustivamente elencados na referida sentença, somente após, a 

homologação da prestação de contas poderá apurar suposto saldo 

devedor.

Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1118982 Nr: 18314-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, às fls. 101/111, e dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1108025 Nr: 13877-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 423868 Nr: 8128-54.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES ANGELO OSSANI, DIOGENE VERGINIO 

BENETTI, EPITÁCIO RIBAS DA ROSA, JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGILDO VINÍCIUS DA ROCHA 

DREYER - OAB:76743/RS, ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - 

OAB:9916-B/MS, AMARINHO LEMOS DOS SANTOS - OAB:15982, 

JESSENER SEVERO - OAB:65.519 RS, JOAO CARLOS HIDALGO THOME 

- OAB:4193-B/MT, JOSE CARLOS DEL GROSSI - OAB:7884-B/MS, 

JULIANO MOGNOL - OAB:78184/RS, LUIS SÉRGIO DEL GROSSI - 

OAB:8294-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR

 NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores de fls. 1725, no 

prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 798421 Nr: 4810-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 406146 Nr: 37448-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETALIVIO PEREIRA MARTINS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668/MT, SERGIO ANTONIO MEDA - OAB:6320/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA DE ALMEIDA E 

ALMEIDA BARROS - OAB:7.381/MT, MARCELO GUIMARÃES 

MAROTTA - OAB:10.856/AM, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS 

GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Vistos, etc.

Analisando os autos verifica-se que não procedem os argumentos de 

fls.1440/1441, onde de forma suscinta questiona o valor desta execução, 

por falta de respaldo legal.

Primeiro, que apesar de alegar o excesso de execuçao não deposita o 

valor que entende devido como ali mencionado.

Segundo, que conforme cálculo do contador de fl.1505 apurou-se o valor 

da condenação, em parâmetros identicos do credor, restando prejudicada 

suas alegações.

Assim, proceda-se a penhora no valor encontrado à fl.1505. Após, 

digam-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 796126 Nr: 2468-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETE JOSEFA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se busca e apreensão do bem no local indicado à fl.228.

Efetivada a apreensão, reverta a ação em busca e apreensão. Após, 

cite-se e intime-se a parte requerida no enderço declinado à fl.230.

Ao contrário, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 782823 Nr: 36490-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA 

ZELASKI - OAB:14156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:36833-A, CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 Vistos, etc.

Mantenho toda determinação de fl.227, cumpra-se a referida e após, 

intime-se o requerido para restituir o valor ali encontrado em favor do 

credor.

Em caso positivo diga o autor.

Ao contrário, Converto a ação em Execução de Sentença e aplico a multa 

de dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) 

do valor do débito.

Caso em que, defiro a penhora on line, devendo ser apresentado 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas acima. Após, conclusos 

para efetivação.

Havendo apresentação de impugnação da execução de sentença, 

certifique-se a tempestividade. Em caso de alegação unicamente, de 

excesso de execução, certifique-se sobre apresentação de planilha 

devida com a especificação do valor que entende devido, pois em caso 

negativo será liminarmente rejeitada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1108812 Nr: 14228-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962-B/MT, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE 

PAULA - OAB:9456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11.785/MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:OAB/MT 6228

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 272 de 790



 Vistos, etc.

Intime-se o autor para manifestar sobre devolução da carta precatória e 

pedido da parte executada. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1050833 Nr: 46850-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIVANIO HENRIQUE DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEIA DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:11297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 Vistos, etc.

Diante da anuência das partes, homologo o cálculo de fl.235 para surtir 

seus efeitos legais.

Expeça-se alvará do valor ali encontrado em favor do credor e o saldo 

remanescente em favor da parte executada. Após, arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1073600 Nr: 56905-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEITE DE ALMEIDA E ALMEIDA LTDA ME, 

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA, ISNEL LEITE DE ALMEIDA, YAMES 

FELIPE LEITE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Nada sendo requerido, 

arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 761284 Nr: 13736-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE JOSÉ DE OLIVEIRA - ME, JORGE JOSÉ 

DE OLIVEIRA, HEIDE MARGARETH GOMES DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4.635/MT

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 868329 Nr: 8214-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA, JOAO 

CARLOS ALONSO, LUIZ CESAR LINO DE OLIVEIRA, KATIA MOROSOV 

ALONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Herculano Coelho 

de Souza Furlan - OAB:3494-B/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS 

- OAB:3889, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - OAB:3889/MT, ERIKA 

RODRIGUES ROMANI - OAB:5.822/MT, JEAN WALTER WAHLBRINK - 

OAB:5658/MT, LIDIANE SILVA PEREIRA - OAB:15867, LUIZ FERNANDO 

WAHLBRINK - OAB:8830/MT, MARY INÊS DE ALMEIDA MARQUES - 

OAB:7163, MAYCON LUCAS JACINTO TORRES - OAB:17652/MT, 

REINALDO VIEIRA DA CUNHA - OAB:11989, YURI FLORES DA CUNHA 

FREITAS - OAB:23.024

 NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 950861 Nr: 266-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOP OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA ME, FRANCISCO IRISMAR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1114767 Nr: 16587-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA ALIANÇA COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA, 

CARLOS ROBERTO SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Carlos Roberto Silva Batista, Cpf: 

09823921687; Nova Aliança Comércio de Grãos Ltda, CNPJ: 

14693850000127, Inscrição Estadual: 13440407-6

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1114767 Nr: 16587-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA ALIANÇA COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA, 

CARLOS ROBERTO SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido nos autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1027539-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S.T.L TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31.10.18

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1017660-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA SANTA RITA S\A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN OAB - MT4501/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE BITAR GRISOLIA OAB - PA017822 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Analisando seus fundamentos verifica-se que ocorreu erro 

de digitação da condenação da sucumbência, que fica a cargo da parte 

autora, em face da improcedência da ação. Assim, passa vigorar a 

seguinte redação da sucumbência: "Condeno a parte requerente nas 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 

10%(dez por cento) da causa, devidamente atualizados a partir do 

ajuizamento da ação." No mais, mantenho a sentença tal como lançada. P. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31.10.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035974-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL HILARIO DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Diante da ausência de impugnação, homologo o Laudo Pericial 

efetivado nos autos para surtir seus efeitos legais. Faculto as partes 

extração de cópias, no prazo legal e após, arquive-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 31.10.18

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036456-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA ROCHA PRIANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar, mantendo-se o indeferimento do 

benefício, devendo em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob 

pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 31.10.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038058-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AGOSTINHO CERQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31.10.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038076-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESTAURANTE DELICIAS CUIABANAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 
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havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31.10.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030076-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIOMAR ARAUJO BASTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOHAMAD KASSEN FARES JUNIOR OAB - MT21477/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 31.10.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001660-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANDERSON ALVES BALDUINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Banco Bradesco Financiamentos, devidamente qualificado nos 

autos ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão, contra 

Janderson Alves Balduino, objetivando a concessão de liminar, para 

apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida 

no final, em face da alienação fiduciária (Contrato de Financiamento nº 

0100927104) proveniente da relação jurídica entre as partes, requerendo 

a concessão de liminar para ao final torná-la em definitivo, com 

procedência da ação. Instruiu seu pedido com documentos ali acostados. 

A liminar foi concedida e devidamente cumprida. A parte requerida foi 

citada e intimada por edital Ids ns.13919547/14474144, não apresentando 

resposta(ID n. 15584486), razão pela qual, foi-lhe decretado a revelia, com 

nomeação de Curadora Especial(ID n. 15597684). A Curadora Especial 

apresentou resposta, aduziu que pode contestar genericamente o feito na 

falta de elementos não se aplicando o ônus da impugnação específica. 

Rogou pela improcedência da ação. Vieram-me conclusos os autos, para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação 

de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de liminar, para 

apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida 

no final, em face da alienação fiduciária (Contrato de Financiamento nº 

0100927104) proveniente da relação jurídica entre as partes, requerendo 

a concessão de liminar para ao final torná-la em definitivo, com 

procedência da ação. A Curadora Especial aduziu que pode contestar 

genericamente o feito na falta de elementos não se aplicando o ônus da 

impugnação específica. Rogou pela improcedência da ação. Considerando 

que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e 

este encontra nos autos, dispensando provas em audiência ou pericial, 

passo ao julgamento do feito, por estar maduro para receber decisão, nos 

termos do artigo 355-I do Código de Processo Civil. As partes firmaram o 

Contrato de financiamento ofertando a requerida em alienação fiduciária o 

veículo especificado na inicial (Contrato de Financiamento nº 

0100927104). Compulsando os autos o Contrato firmado pelas partes, 

verifica que não existe nenhum dispositivo de difícil entendimento, as 

regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas com relação ao 

seu conteúdo. Denota-se, que a requerida não pagou desde a parcela 

vencida, caracterizando sua total inadimplência. Assim, não há como 

desconsiderar a mora da devedora, pois o principal não está pago como 

contratado e as parcelas continuam inalteradas por não violar disposição 

legal. A alienação fiduciária, no campo do direito material, estabelece que a 

alienação fiduciária constitui uma garantia real “sui generis” vez que não 

exerce sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. O financiado, ou 

devedor fiduciante, dá em alienação fiduciária um determinado bem, 

ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de depositário do 

bem. Deste modo, no momento que o devedor fiduciante não liquida o 

débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento do bem, 

considerando que passa a ser o proprietário do mesmo. Devida é 

aplicação do vencimento antecipado do contrato, em caso de 

inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento antecipado da 

dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No caso trata de 

penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas contratadas. 

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo Por 

Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO 

o pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Código de 

Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, declarando consolidado nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar e 

permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Condeno a parte 

requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente 

atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações e retificações de estilo, nada 

sendo requerido, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 31.10.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003746-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAETANO DOS SANTOS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003746-20.2018.8.11.0041. AUTOR: JOSE CAETANO DOS 

SANTOS JUNIOR RÉU: AYMORE Vistos. JOSÉ CAETANO DOS SANTOS 

JÚNIOR, devidamente qualificado e representado nos autos ajuizou a 

presente AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E ANULAÇÃO DE 

CLAUSULAS ILEGAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO 

DE LIMINAR em face do BANCO AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, igualmente qualificado. Narra o Autor que firmou com 

o Banco Réu contrato nº 20024014951 de financiamento bancário para 

aquisição de um veículo (FORD KA FLEX, ANO/MODELO 2010/2011, COR 
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PRETA, PLACA GDC1986, RENAVAN GDC1986), a ser pago em quarenta 

e oito parcelas de R$ 591,93. No entanto, entende que o valor legalmente 

das parcelas deveria ser R$ 176,05. Isto, pois, alega que no aludido 

contrato há capitalização mensal de juros, juros abusivos, mura moratória 

superior a 2%, encargos moratórios ilegais, aplicação da comissão de 

permanência, invocando teorias diversas para postular a revisão do 

presente contrato, além da cobrança ilegal de tarifas. Com a inicial vieram 

os documentos pertinentes à espécie. O Autor recolheu as custas e taxa 

de distribuição. É o relatório. DECIDO. Não há dilação probatória 

necessária. Os documentos apresentados com a petição inicial e as 

assertivas nela lançadas permitem de plano o enquadramento jurídico com 

resultado de improcedência liminar do pedido. A pretensão encontra óbice 

em Súmulas e decisões reiteradas em recursos repetitivos do Superior 

Tribunal de Justiça, destacando-se em matéria de Direito Bancário a quase 

gabaritagem de todas as questões inerentes à interpretação dos 

denominados Contratos Bancários. Por estas razões, tratando-se de 

causa que dispensa a fase instrutória, passo à analise da presente 

demanda nos termos do art. 332, caput, do NCPC. De plano, ressalto que a 

intenção do Autor em manter-se na posse do veículo objeto de alienação 

fiduciária, ver seu nome retirado dos órgãos de proteção ao crédito, 

mesmo confessando a mora e pagar parcelas do financiamento em valor 

unilateralmente entendido como de direito, traduz severa limitação ao 

exercício de um legítimo direito do credor, compreendendo-se que a 

inobservância desse temperamento desvirtua sua finalidade e fragiliza 

seus próprios pilares, que foram construídos a partir da boa-fé objetiva 

que norteia os negócios jurídicos (CC, art. 422). Esta pretensão subverte a 

legítima proteção que se confere ao devedor ocasionalmente inadimplente 

para, na contramão do que originariamente se idealizara, premiar o 

devedor inadimplente com a limitação da execução das garantias 

contratuais livremente pactuadas em favor do credor. DA APLICAÇÃO DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: Nos termos da Súmula 297, STJ, 

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não assegura a 

procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, porquanto somente 

a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade 

passível de alteração. No caso, desnecessária a inversão do ônus da 

prova porquanto a análise do contrato é suficiente para o deslinde da 

questão, o que afasta a necessidade de prova pericial. DA DECLARAÇÃO 

GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS 

ENTRE AS PARTES Quanto ao tema, é o seguinte o teor da Súmula n.º 

381, Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários, é vedado ao 

julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. Improcede o 

pedido de expurgo das cobranças das tarifas bancárias, porque é 

necessário que a parte autora especifique as tarifas que entende 

abusivas, ônus do qual não se desincumbiu. Por tal motivo, não conheço 

dos pedidos não especificados e não discriminados. DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS: Reclama a Autora da excessividade na cobrança de 

juros remuneratórios pelo Banco Réu, mas as cláusulas contratuais 

referentes às taxas de juros estão em perfeita consonância com os 

julgados reiterados e até sumulados pelo STJ. No que diz respeito aos 

Juros Remuneratórios, vale ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos 

termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o 

entendimento de que os juros remuneratórios estipulados em contratos 

bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. A jurisprudência 

pacificou-se no sentido de que não incide a Lei de Usura (Decreto nº 

22.626/33) quanto à taxa de juros remuneratórios nas operações 

realizadas com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, 

orientação cristalizada pela Súmula 596, do STF. Não se presume como 

abusiva a taxa de juros que excede o patamar de 12% ao ano, nem deve 

ser aplicada a exceção da taxa média mensal apurada pelo BACEN 

quando se está diante do Contrato onde constam com clareza meridiana 

as taxas de juros aplicadas ao financiamento bancário, eis que essa 

solução somente deve ser adotada quando não se pode ter acesso ao 

Contrato original, o que não é o caso sub exame. Neste ponto, convém 

lembrar a Súmula 382, do STJ, com o seguinte teor: Súmula 382. A 

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, 

não indica a abusividade. Os juros mensais de 3,40% ao mês e de 50,20% 

ao ano (CET), fixados no contrato (Doc. ID. 11822681 – pág. 5), nem de 

longe podem ser reputados excessivo frente às taxas médias praticadas 

pelo mercado financeiro em geral à época, embora superiores à taxa 

almejada pelo Autor. Logo, não procede o pedido do Autor, no tópico. DA 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS: Duas súmulas do Superior Tribunal de 

Justiça norteiam o tema e são o paradigma necessário a ser observado 

pelo julgador. A primeira delas é a Súmula 541, segundo a qual “A 

previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Já de acordo 

com a Súmula 539, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade 

inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, 

reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” 

(REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827). Também é óbvio que 

os juros mensais de 3,40% ao mês e de 50,20% ao ano (CET), fixados no 

contrato (Doc. ID. 11822681 – pág. 1), indicam que estes últimos superam 

o duodécuplo dos juros mensais, significando a contratação expressa da 

capitalização mensal. Por tal motivo improcede o pedido. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA: Quanto à comissão de permanência, posicionou-se o 

Superior Tribunal de Justiça por sua legitimidade, mesmo quando cumulada 

com qualquer outro encargo moratório, caso em que devem ser excluídos 

os demais encargos moratórios. Além do que não pode ultrapassar a 

soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. 

Súmula 30 STJ: A comissão de permanência e a correção monetária são 

inacumuláveis. Súmula 472 STJ: A cobrança de comissão de permanência 

– cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e 

moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros 

remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Portanto, a comissão de 

permanência deve permanecer, porém no caso de sua incidência, deverão 

ser excluídos do cálculo do valor devido todos os demais encargos 

moratórios previsto no contrato. Ressalte-se, por oportuno, que até o 

momento não há comprovação de cobrança ou pagamento de parcela 

contratual acrescida da referida comissão de permanência, o que vem a 

ser mais uma razão para a improcedência do pedido inicial quanto à sua 

exclusão. Quanto aos JUROS DE MORA estipulados em 1% ao mês, bem 

como a multa de 2%, se observa que se encontram dentro dos parâmetros 

legais, portanto, não há que falar em abusividade por parte da Instituição 

Financeira. A situação processual configurada nos autos não permite 

reconhecer a existência de abusividade nos encargos exigidos no período 

da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), assim 

como não descaracteriza a mora o simples ajuizamento de ação revisional, 

nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os 

encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. Neste sentido: 

Súmula nº 380 do STJ: A simples propositura da ação de revisão de 

contrato não inibe a caracterização da mora do autor. DA REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO: Sem razão o Autor quando pretende ver incidir a repetição do 

indébito em dobro, isto porque eventual valor a ser restituído ao 

consumidor deverá ocorrer na forma simples, o que não ocorreu nos 

autos, visto que a má-fé da instituição financeira não foi comprovada. Por 

sua vez, fica inviável a revisão contratual, como a repetição de indébito ou 

compensação, considerando que não foi observado que o Autor pagou 

valores maiores que os devidos, sendo que os encargos contratados 

possuem previsão legal e inexistem demonstração de quem tenha pago 

algum valor ilegal ou abusivo. Pela exposição acima, verifica-se que os 

encargos aplicados foram em conformidade com o pactuado entre as 

partes, não havendo qualquer reparo, sendo efetivada a observância às 

regras legais e na forma convencionada pelas Partes. Posto isso, e pelo 

mais que nos autos consta, verificando que as teses postas na inicial 

encontram obstáculo intransponível nos precedentes do Superior Tribunal 

de Justiça, enumerados e exaustivamente confrontados com as teses 

autorais, com fundamento no art. 332, do Novo Código de Processo Civil, 

julgo a pretensão inicial liminarmente im-procedente. Por não ter havido 

instalação do contraditório não incidem honorários de sucumbência em 

primeira instância e as custas foram devidamente recolhidas. Caso não 

seja interposto recurso de apelação, certifique-se o trânsito em julgado e 

intime-se o réu nos termos do art. 241, do NCPC. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cuiabá/MT, 7 de junho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004891-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMAR CASTRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)
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Procedo a intimação da parte ré para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023154-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY OLIVEIRA PAES DE BARROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023154-31.2017.8.11.0041. REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO REQUERIDO: SIDNEY OLIVEIRA PAES DE BARROS Vistos. 

Considerando que a parte Autora foi devidamente intimada a recolher as 

custas e taxa judiciais, mas permaneceu silente (ID. 13838622), não há 

alternativa senão o cancelamento da distribuição. Destarte, em 

atendimento ao Provimento n.º 82/2014-CGJ de 05/11/2014 e nos termos 

do art. 290 do CPC/2015 determino o cancelamento da distribuição. Sem 

custas já que a ausência do recolhimento desta motivou a extinção do 

processo e sem honorários, pois sequer formalizada a tringularização 

processual. Após o transito em julgado, arquivem-se em definitivo. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031771-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE CARDUS BARROS FIGUEIREDO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1031771-77.2017.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE RÉU: JORGE CARDUS BARROS FIGUEIREDO Vistos. Trata-se de 

Ação Monitória proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE 

MT, em face de JORGE CARDUS BARROS FIGUEIREDO, em que as partes 

informam composição amigável consoante termo de acordo. Portanto, nos 

termos do artigo 921, I, do CPC, HOMOLOGO para que surtam seus 

jurídicos efeitos o a transação celebrada entre as partes (ID. 14906323), 

através do qual estabelecem a forma de composição da lide em destaque. 

Em consequência, defiro o pedido de suspensão do feito na forma 

postulada pelas partes, mantenha-se o feito no arquivo provisório, 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ. Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja 

via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, 

cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais negativações ou 

averbações. Decorrido o prazo da suspensão, deverá o Exequente dar 

prosseguimento no feito ou postular sua extinção pelo cumprimento da 

obrigação, em 05 (cinco) dias, sob pena de presunção da quitação da 

obrigação e consequente extinção do feito. Custas e honorários na forma 

do acordo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de setembro de 2018 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012529-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON CEZAR MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT0010209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012529-98.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JAILSON CEZAR MARTINS RÉU: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 

Considerando que a parte Autora foi devidamente intimada a recolher as 

custas e taxa judiciais, mas permaneceu silente (ID. 15200890), não há 

alternativa senão o cancelamento da distribuição. Destarte, em 

atendimento ao Provimento n.º 82/2014-CGJ de 05/11/2014, e nos termos 

do artigo 290, do CPC determino o cancelamento da distribuição. Sem 

custas já que a ausência do recolhimento desta motivou a extinção do 

processo e sem honorários, pois sequer formalizada a triangularização 

processual. Após o transito em julgado, arquivem-se em definitivo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de 

setembro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1015860-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA CESTARI PENASSO (REQUERENTE)

G. L. INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (REQUERENTE)

GLAUCIA SANTA CESTARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE GABRIEL CHAVES OAB - SP350558 (ADVOGADO(A))

VANESSA BAGGIO LOPES DE SOUZA OAB - SP211887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018432-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO PRADO DE SOUZA (RÉU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027776-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1027776-22.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: PAULO FERNANDES Vistos. Nos 

termos do art. 292, § 3º, do CPC/2015, corrijo o valor da causa para R$ 

21.521,44 (vinte e um mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta e 

quatro centavos), conforme planilha de cálculo ID. 14945314, isto, pois, em 

ações de busca e apreensão o valor da causa deve corresponder ao 

saldo devedor em aberto, incluindo as prestações vencidas e não pagas e 

as vincendas, ou seja, o valor indicado para purgação da mora pelo 

Devedor. RETIFIQUE-SE NO SISTEMA O CORRETO VALOR ATRIBUÍDO A 

CAUSA, devendo o Autor proceder com o recolhimento das custas 

complementares em quinze (15) dias, nos termos do art. 290, do 

CPC/2015, sob pena de cancelamento da distribuição da ação. No mais, 

tratando-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, 

objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bens móveis, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 
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trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Neste ínterim, não sendo localizado o bem 

declinado na inicial, para evitar a eternização de demandas dessa 

natureza, alvitro o Banco Autor acerca do art. 4º, da aludida Lei de Busca 

e Apreensão para adequar-se ao novo rito processual implementado pela 

Lei 13.043/14, o qual faculta ao Credor, postular a conversão da presente 

ação em execução de título extrajudicial diante destas eventuais 

circunstâncias. Cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, a contar da execução da liminar (§ 3º, do art. 3º do mesmo diploma). 

Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, 

mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou 

utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as 

expensas do Autor. Atente-se a Secretaria para, na hipótese positiva de 

cumprimento da apreensão do veículo e citação do Requerido, 

certifique-se o decurso de prazo para purgar a mora bem como da 

contestação, promovendo-se a Secretaria os impulsos processuais 

subsequentes. Ressalte-se que a expedição do mandado está 

condicionada ao recolhimento e vinculação das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, sob pena de cancelamento da distribuição da ação, bem como a 

comprovação do pagamento da diligencia do oficial de justiça, em igual 

prazo, a contar da intimação desta decisão. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá 

(MT), 27 de agosto de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015258-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEMIR FELIX PEREIRA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012958-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE VENERO DA SILVA (RÉU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001749-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ARGUELHO DE FARIA - ME (EXECUTADO)

RICARDO ARGUELHO DE FARIA (EXECUTADO)

OLAVO DA COSTA FARIA (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004370-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AUGUSTO PERES (EXECUTADO)

MARCOS AUGUSTO PERES - ME (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 441045 Nr: 17613-78.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HALLEY RODRIGUES FILHO - ME, HALLEY 

RODRIGUES FILHO, HALLEY RODRIGUES DE SOUZA, SEBASTIANA 

VILAS BOAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Anta a falta de pagamento do débito e a inexistência de ajuizamento de 

embargos, defiro o pedido de credor e com base no disposto no art. 835, I, 

do CPC determino a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira e sua indisponibilidade, por meio do sistema eletrônico 

BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para satisfação do débito no 

valor de R$161.248,39 (demonstrativo de calculo – fl. 137).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Resultando negativa a medida, desde logo, fica intimado o Credor para dar 

prosseguimento ao feito, em dez (10) dias, postulando o de direito a 

satisfação da obrigação.

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1076768 Nr: 58460-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A, 

ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAL LTDA EPP, VANIO CESAR PICKLER 

AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEI MAIRA CURVO RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDICTO CELSO BENÍCIO 

JUNIOR - OAB:131.896/SP, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15.483-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACQUELINE CURVO RONDON 

- OAB:11.017/MT

 Certifico que decorreu o prazo sem que houvesse impugnação do 

executado.Nesta oportunidade,deve o credor indicar bens que satisfaça a 
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execução, em cinco (5) dias, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito por inexistência de bens penhoráveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1010940 Nr: 27972-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCAR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA, VLADMIR APARECIDO RODRIGUES, VANIA CRISTINA 

DE ARRUDA RODRIGUES, NEIDE ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES, 

JOVENIL RODRIGUES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS OLIVEIRA KAISER 

SETÚBAL - OAB:12.764/MT

 Em cumprimento à decisão de fls. 197, faço o desentranhamento do 

embargos à execução para ser entregue ao representante da parte 

executada para ser distribuído

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 406754 Nr: 38002-21.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASSIM MUSBAH AHMAD SALEH -ME, 

NASSIN MUSBAH AHMAD SALEH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 865957 Nr: 6334-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO FONSECA DA FONSECA - 

ME, CARLOS EDUARDO FONSECA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 DECISÃO

Vistos.

Diante da inércia dos Executados em promover o pagamento do débito 

exequendo, consoante disposto no art. 835, I, do CPC, defiro o pedido do 

credor e determino a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira e sua indisponibilidade, por meio do sistema eletrônico 

BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para satisfação do débito no 

valor de R$ 101.819,37 – fl. 84.

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de quinze (15) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online, sobre a qual deverá 

o Exequente manifestar-se em quinze (15) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1132089 Nr: 23910-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

CENTRO OESTE PANTANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGL LOCAÇOES E OBRAS LTDA-ME 

SERVIÇOS DE SANEAMENTO, MARIA APARECIDA DOS SANTOS PINTO 

GUIMARÃES, JOÃO RENATO GUIMARÃES DA SILVA, ESPOLIO DE 

CARLOS ROBERTO GOMES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO OESTE PANTANEIRO – 

SICOOB FEDERAL em face de SGL LOCAÇÕES E OBRAS LTDA – ME E 

OUTROS, em que as partes informam composição amigável consoante 

termo de acordo.

Portanto, nos termos do art. 921, I, do CPC, HOMOLOGO para que surtam 

seus jurídicos efeitos o a transação celebrada entre as partes 

(fls.113/120) através do qual estabelecem a forma de composição da lide 

em destaque.

 Em consequência, defiro o pedido de suspensão do feito na forma 

postulada pelas partes, mantenha-se o feito no arquivo provisório, 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

 Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via 

Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo 

ao Credor promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

Decorrido o prazo da suspensão, deverá o Exequente dar prosseguimento 

no feito ou postular sua extinção pelo cumprimento da obrigação, em cinco 

(05) dias, sob pena de presunção da quitação da obrigação e 

consequente extinção do feito.

Custas e honorários na forma do acordo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT),30 de Agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 749578 Nr: 993-20.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE GALVÃO FERREIRA 

DO VALE - OAB:10.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Visto(...) Indefiro o pedido de levantamento do valor consignado pleiteado 

pela autora/devedora às fls. 126/127 em razão da improcedência da 

presente ação, posto que além de produzir efeito de extinção da 

obrigação, em caso de procedência, tem como efeito favorecer o credor 

dos depósitos realizados, em caso de improcedência, para abatimento no 

débito reconhecidamente existente. (...) Intimem-se as partes e, não 

havendo manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 748627 Nr: 294-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER MILTON DA SILVA 

SOARES - OAB:13.802/MT

 Vistos.

BANCO VOLKSWAGEN S/A e ANA PAULA ALVES DE SOUZA noticiaram 

às fls. 266/270 terem acordado extrajudicialmente acerca do litígio em 

questão.
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Nos termos do art. 840 do CC: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”.

Assim, ante a anunciada transação entre os Litigantes (fls. 266/270), 

circunstância que põe termo ao objeto da presente demanda judicial, 

HOMOLOGO por sentença a transação firmada e, por consequência nos 

termos do art. 924 III do CPC, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO 

EXECUTIVO.

 EXPEÇA-SE ALVARÁ do valor penhorado em favor do Banco 

Volkswagen, mediante transferência na conta informada no item 3 da fl. 

267 do acordo.

Custas e honorários advocatícios conforme acordado.

Transitada em julgado, arquive-se.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 78264 Nr: 95-61.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA HELENA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E 

SERRAS LTDA, ZILDA RODRIGUES FERREIRA, JUMAR ONOFRE 

FERREIRA, JAIME ONOFRE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Tavares Vilela - 

OAB:5481, JULIANO ROSS - OAB:5498

 DESPACHO

Vistos.

O Exequente , em dez (10) dias, traga aos autos planilha atualizada do 

débito para apreciação do pedido de fl.167.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 29 de Outubro de 2018.

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 119360 Nr: 7980-87.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELP VIDA PRONTO SOCORRO MÓVEL DE CUIABÁ 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S. 

C. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA BAZIQUETO PERES 

SALVADOR - OAB:10279, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B/MT, FABIO 

SCHNEIDER - OAB:5.238/MT, JEFFERSON DO CARMO ASSIS - 

OAB:4680/PR, LILIANA AGATHA HADAD SIMIONI - OAB:6244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, ELTON ALAVER BARROSO - OAB:34050/PR, INDIANARA 

CONTI KROLING - OAB:11097/MT, JEFFERSON DO CARMO ASSIS - 

OAB:4680/PR, POLLIANA DE OLIVEIRA FELIX SANTANA - 

OAB:11.515/MT, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT

 Vistos.

Desentranhe-se o mandado de fl. 395 para que o Oficial de Justiça que 

subscreveu a certidão de fl. 396 cumpra como determinado a fl. 379, 

realizando avalição indireta do veiculo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 341131 Nr: 11326-70.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILDO RIBEIRO PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SEBASTIÃO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203/MT

 Vistos.

Ante a manifestação de fl. 85 e a notória falta de interesse na fase de 

cumprimento de sentença, já que a parte credora não manifestou, embora, 

intimida na pessoa do advogado e pessoalmente, ARQUIVEM-SE OS 

AUTOS.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 338903 Nr: 9432-59.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INOVAR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 

EPP, IRINEU CARLOS TURAZZI, GRACIELLE FERNANDES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:17209/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO ALMEIDA 

TARCISIO DA SILVA - OAB:OAB/MT 4.677, EDUARDO HENRIQUE 

VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, EDUARDO VIEIRA BARROS - 

OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, MAURÍCIO 

AUDE - OAB:4.667-O/MT, Mikael Aguirre Cavalcanti - OAB:OAB/MT 

9247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Vistos.

Inobstante a possibilidade de penhora do percentual dos proventos da 

parte devedora, insta destacar, em casos especialíssimos, in casu, além 

do credor não apresentar nos autos informações essenciais ao 

acolhimento da medida excepcional, verifica-se que não se esgotaram as 

possibilidades de tentativa de satisfação do débito com medidas menos 

gravosas ao executado, de modo que indefiro o pleito, neste sentido.

 Em dez (10) dias o Credor manifeste-se sobre os veículos encontrados 

na consulta realizada via sistema Renajud (fls. 124-126).

Igualmente, no mesmo prazo, indique bens passiveis de penhora, sob 

pena de suspensão e arquivamento do feito em face da inexistência de 

bens.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 822005 Nr: 28190-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICORES TINTAS E MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA-ME, NERY MOREIRA SALAZAR, ROSIMEIRE EMILIO 

FARIAS, ERITA SALAZAR RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Convertida à ação monitória em titulo executivo judicial (fl. 135), o feito 

deverá prosseguir nos parâmetros do Livro I, Título VIII, Capítulo X, do CPC 

(art. 1.102 c, caput e § 3º) que de acordo com a alteração introduzida pela 

Lei 11.232/2005, remete o mandado executivo às normas que regulam o 

cumprimento de sentença.

Assim, determino que se promova a conversão do tipo do processo para o 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na capa dos autos e no sistema APOLO 

(código da classe 20126), como determina o Provimento n. 46/2013-CGJ.

 Regularmente citados na ação monitória os devedores NERY MOREIRA 

SALAZAR, ERITA SALAZAR RIBEIRO e ROSIMEIRE EMILIO FARIAS (fls. 

127-129) e intimados na fase de cumprimento de sentença (fl. 160), os 

devedores não efetuaram o pagamento do debito, por conta disso, foi 

deferida a tentativa de penhora de valores, que restou parcialmente 

positiva como se verifica do demonstrativo de fl. 163-167.

Em se tratando de devedores sem advogados constituídos nos autos, 

deve a intimação na fase de cumprimento de sentença e/ou da penhora 

ocorrer pessoalmente, de preferencia via postal, nos termos do art. 513, 

2º, II e 841 §2º, ambos, do CPC.

 Pelo que determino que se intimem os devedores NERY MOREIRA 

SALAZAR, ERITA SALAZAR RIBEIRO e ROSIMEIRE EMILIO FARIAS, via 

postal, acerca da penhora de valores efetivada às fls. 163-167.

 No tocante a Pessoa Jurídica MULTICORES TINTAS E MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA-ME, percebo não foi citado na fase de conhecimento 
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(fl. 110), diga o Banco, em cinco (5) dias, para qual endereço deve ser 

destinada a citação, se por carta precatória (fls. 126) ou via postal 

(fl.116).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 352468 Nr: 22923-36.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, 

RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE ALMEIDA E SILVA - ME, LUIZ 

CARLOS DE ALMEIDA E SILVA, ERNESTINA CALIXTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS MAIA DE 

ALMEIDA - OAB:9153 - MT, NILSARA DE LIMA BATISTA - OAB:7794, 

NILSARA DE LIMA BATISTA - OAB:7794/MT

 Vistos.

Expeça-se a certidão de crédito, a fim de possibilitar ao Credor às medidas 

restritivas cabíveis (art. 828, do CPC).

 De plano indefiro o pedido de penhora do bem imóvel sob matricula n. 

R-84.387 (fl. 458), do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, vez 

que na sentença exequenda (fls. 409-424) foi declarada a nulidade da 

garantia hipotecaria por se trata de bem de família (lei 8.009/1990).

 Ante a inexistência de impugnação a penhora de valor, expeça-se alvará 

para levantamento em favor da parte credora da quantia bloqueada a fl. 

454, com transferência para a conta bancaria indicada a fl. 458.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 353724 Nr: 24252-83.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSITA DE ALMEIDA GUARIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 Vistos.

Libere-se, com urgência, o valor excedente penhorado via sistema 

BACENJUD.

Caso já transferido para a Conta Única, proceda a vinculação aos 

presentes autos e intime-se o executado para informar os dados 

bancários para transferência do excedente no valor de R$ 15.062,80 

(quinze mil e sessenta e dois reais e oitenta centavos).

Informado os dados, expeça-se alvará do valor parcial, com rendimentos, 

com urgência.

Expeça-se alvará, também, em favor da exequente do valor de R$ 

3.805,00 (três mil oitocentos e cinco reais), mediante transferência na 

conta informada à fl. 178.

Após as providências acima, intime-se a exequente para no prazo de 05 

(cinco) dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, em caso 

de desídia.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 263072 Nr: 21981-72.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. R. P. CAMPOS - ME, ANA RITA PROENÇA 

CAMPOS, CASSIO LUIZ DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora no prazo de 10 (dez) dias apresentar resumo da 

petição inicial em pen drive para expedição de edital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1039959 Nr: 41596-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39.274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por BANCO 

VOLKSWAGEN S/A, em face de TRANSPORTADORA NOVO FUTURO 

LTDA, em que as partes informam composição amigável consoante termo 

de acordo.

Portanto, nos termos do art. 921, I, do CPC, HOMOLOGO para que surtam 

seus jurídicos efeitos o a transação celebrada entre as partes ( Fls. 

207/209 ) através do qual estabelecem a forma de composição da lide em 

destaque.

 Em consequência, defiro o pedido de suspensão do feito na forma 

postulada pelas partes, mantenha-se o feito no arquivo provisório, 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

 Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via 

Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo 

ao Credor promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

Decorrido o prazo da suspensão, deverá o Exequente dar prosseguimento 

no feito ou postular sua extinção pelo cumprimento da obrigação, em cinco 

(05) dias, sob pena de presunção da quitação da obrigação e 

consequente extinção do feito.

Custas e honorários na forma do acordo.

Intime-se.Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 24 de Outubro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 29541 Nr: 7812-56.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - SOB 

INTERVENÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER FERREIRA DA SILVA, EDUARDO 

BELMIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:290.089 OAB/SP, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:155.456 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISEU CERISARA - 

OAB:324/MT

 DESPACHO

Vistos.

O Exequente , em dez (10) dias, traga aos autos planilha atualizada do 

débito para apreciação do pedido de fl.238.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 24 de Outubro de 2018.

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 79518 Nr: 4718-08.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MARIA BERNARDES DAUAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS GUILHERME LEAL 

CURVO - OAB:4948/MT

 DESPACHO

Vistos.

O Exequente , em dez (10) dias, traga aos autos planilha atualizada do 

débito para apreciação do pedido de fl.329/330.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 24 de Outubro de 2018.

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 29443 Nr: 6723-95.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO BERNDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7.504/MT, PAULO 

SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT

 DESPACHO

Vistos.

Defiro o pedido de suspensão do feito por 30 dias, devendo o exequente 

dar prosseguimento ao feito após o decurso de prazo do referido 

interregno, em (05) dias sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1169176 Nr: 39776-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUNICE MARIA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:MT 19.198

 SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl. 71). Promovida sua 

intimação por Carta, cujo “AR” foi juntado a fls. 72/73, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl.70).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não constituição de advogado da 

parte ré.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 23 de Outubro de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 758019 Nr: 10232-48.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROTILDES DE OLIVEIRA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 DESPACHO

Vistos.

Arquive-se os autos em definitivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 26 de outubro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 16985 Nr: 819-36.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA ANDRADE PINTO, PAULO 

CESAR PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERENCIA SPEDITA SANTOS - 

OAB:6186/MT

 DESPACHO

Vistos.

O Exequente , em dez (10) dias, traga aos autos planilha atualizada do 

débito para apreciação do pedido de fl.305/306.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 26 de Outubro de 2018.

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032894-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA LOCOMOTIVA LTDA ME - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON COSTA FARIAS OAB - PR09662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002340-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SEVERINO DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004084-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DA CRUZ BARROS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADSTONE GIMENIS OAB - MT21587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011690-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVANIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA OAB - MT0006953A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022463-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO FIGUEIREDO RODRIGUES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006361-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO(A))

PATRICIA FREYER OAB - RS62325 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMA TARRAGO CADEMARTORI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, a manifestar - se sobre o 

AR juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022234-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO VIEIRA MUNDIUM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016907-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRB BANCO DE BRASILIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENIA MORAIS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

TECNICAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

DAVI ROSA MARTINS (EXECUTADO)

QUEZIA MORAIS DE OLIVEIRA DUARTE (EXECUTADO)

KASSIA MORAIS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

OTONIEL ROSA MARTINS (EXECUTADO)

GEOVANNI DUARTE LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016907-34.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Antes de analisar o 

pedido do exequente de ID 9746152, determino o desentranhamento do 

mandado de ID 9107849, para que o Sr. Oficial de Justiça dê integral 

cumprimento ao mesmo, conforme item 3 do referido mandado. Após, 

certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 31 de 

outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021638-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ CHAVES DE FRANCA (EXECUTADO)

J. L. CHAVES DE FRANCA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021638-10.2016.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Para que possa ser 

analisado o pedido de ID 9578514, traga o exequente o cálculo atualizado 

do valor que pretende executar, pois o valor constante dos autos é o 

trazido em sua inicial há quase 02 (dois) anos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Após, voltem os autos conclusos. A/Cuiabá, 31 

de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016039-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

ROZANE DE FATIMA MONTANA SILVA (EXECUTADO)
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre o AR 

juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021118-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSETTE ANTONIA NASSARDEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EUGENIO LASCH OAB - MT4579/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021118-50.2016.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se a requerente 

para que se manifeste nos autos acerca da petição do Banco requerido 

de ID’s 7298696, 7898813 e 7298858 (e seguintes que se repetem), posto 

que nesta traz novas afirmações, no prazo de 05 (cinco) dias, sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipada da lide. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012906-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA VEIGA MACEDO BOTELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMIKO ENDO OAB - SP321406 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1012906-06.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023718-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D' ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1023718-44.2016.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023759-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO TEIXEIRA LOPES (RÉU)

GEANE CRISTINA BARROS DOS SANTOS LOPES (RÉU)

GEANE CRISTINA BARROS DOS SANTOS LOPES EIRELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT0013212A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1023759-11.2016.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003910-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

WENDER MOURA GOMES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BAIAO OAB - MT21453-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1003910-19.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Diante da manifestação 

dos embargantes junto ao ID 9057358 de tentativa de contato com o 

embargado sem êxito, intime-se o Banco embargado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar nos autos informando se há possibilidade de 

acordo. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005374-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J W TIBRES DA SILVA - EPP (EXECUTADO)

JOSE WILLIAN TIBRES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1005374-78.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Para que possa ser 

analisado o pedido de ID 9126495, traga o exequente o cálculo atualizado 

do valor que pretende executar, pois o valor constante dos autos é o 

trazido em sua inicial há mais de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Após, voltem os autos 

conclusos. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1034265-75.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BATISTA CHAVES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO OAB - MT13258/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO 

GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034265-75.2018.8.11.0041. DESPACHO Vistos e etc. Pugna o requerente 

pelo deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob o 

argumento de falta de condições financeiras de arcar com as custas e 

despesas processuais e nem com os honorários advocatícios. Todavia, 

deixou de trazer aos autos comprovação inequívoca de sua incapacidade 

ou declaração em que afirma seu estado de hipossuficiência. Assim, 

intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

declaração hábil a comprovar seu estado de hipossuficiência, ou se for o 

caso, promover o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 31 de 

outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034515-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DONIZETE NONATO DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034515-11.2018.8.11.0041. DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034724-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFREY JAYME BRANDAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo nº 

1034724-77.2018.8.11.0041 DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/ Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003002-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIVALDO DOS SANTOS (RÉU)

BIOTERRA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1003002-59.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034898-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MAX NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034898-86.2018.8.11.0041. DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023682-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI (EXECUTADO)

LUCIULA GONCALVES NONATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1023682-02.2016.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Desnecessária a 

conclusão dos autos. Tendo em vista a manifestação do exequente de ID 

7259105, cumpra-se, com urgência, com o determinado no item II da 

decisão de ID 5777417. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035677-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA ZANOTE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035677-41.2018.8.11.0041. DESPACHO Vistos e etc. I – Intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 
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das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. II – Bem ainda, no mesmo prazo, traga o 

requerente aos autos cópia do Contrato de Participação e Grupo de 

Consórcio Segmentos Veículo Automotor, firmada entre as partes em que 

a requerida aderiu ao grupo de consórcio nº 9415, cota 176, administrado 

pela requerente, bem como, cópia do Instrumento Particular de Alienação 

Fiduciária em Garantia, celebrado entre as partes, sob pena de extinção e 

arquivamento dos autos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000349-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO FIGUEIREDO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE CAVALCANTE DE ANDRADES OAB - MT0019803A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1000349-84.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intimem-se as partes 

para que tragam aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos, 

dados e andamento da mencionada ação revisional indicada junto ao ID 

5911620. Após, certifique-se o necessário e retornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 464690 Nr: 32529-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO APARECIDO DA SILVA ME, 

RICARDO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, bem como diante da sentença proferida nos autos dos Embargos à 

Execução apensos de código n. 1228381, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 712191 Nr: 5273-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA-C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALCÃO ESCOLTAS TRANSPORTES 

PESADOS E AGRONEGÓCIOS LTDA, IVO DIAS DA SILVA, GIOVANY 

BRUNO DE PINHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 732561 Nr: 28753-75.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOINDO PAES RODRIGUES, JOSE WALTER 

RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028, GIULIANNE CREPALDI SILVA - 

OAB:OAB/MT 17257, MARCELA REGINA DE A FREITAS - OAB:OAB/MT 

9.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no 

decisum nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada 

através dos embargos.Ademais, consta na decisão todos os fundamentos 

fáticos e jurídicos necessários, e ainda questionados pelo embargante, 

sendo esta extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam 

dúvidas de qualquer trecho seu conteúdo.Ressalto ainda a redação do 

Código de Processo Civil/2015 constante no parágrafo 2º do artigo 240, 

ratificou os termos do artigo 219, parágrafo 4º, do Código de 1916, 

impondo a mesma penalidade quanto à desídia e negligência do 

autor/exequente, no tocante ao cumprimento do prazo para 

citação.Vejamos o que dispõe o artigo 240 do CPC:(...)Assim, o exequente 

deveria ter providenciado a citação válida dos executados dentro do 

prazo prescricional do título, sob pena de incorrer no instituto da 

prescrição intercorrente.Demonstrado que o exequente não se utilizou de 

todas as formas de citação dos executados, dentro do prazo legal de 

prescrição do título, pois este prazo, quando ordenada a citação, retroagiu 

o prazo prescricional à data da propositura da ação, como acima 

transcrito no artigo 240, §1º do CPC.Ademais, o título que embasa a 

presente ação se trata de cédula de crédito comercial, título este que (fls. 

12/19), como fundamentado na r. sentença, prescreve no prazo de 03 

(três) anos.Ressalto ainda que a sua intimação para dar andamento ao 

feito, o que foi cumprido pelo juízo, não descaracteriza a ocorrência da 

prescrição.Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os 

referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da 

decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 826398 Nr: 32329-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 
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processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído ao executado nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 743298 Nr: 40252-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE MONTAGEM INDUSTRIAL 

LTDA - ME, NILDO BENEDITO PIRES CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ademais, o próprio contrato indica todos os endereços de Várzea 

Grande. Neste caso, a remessa destes autos a Comarca de Várzea 

Grande/MT é medida que se impõe. Ante o exposto, declino a competência 

do processamento da causa para a Comarca de Várzea Grande/MT, para 

onde determino sejam os autos remetidos, após a baixa e anotações de 

praxe. Custas pelo exequente. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 450710 Nr: 23227-64.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEON CONFECÇÕES LTDA -ME, LILIAN IARA 

DA ROSA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, observo que o feito se arrasta desde 2010, em 

vista da dificuldade de localização de bens e valores em nome dos 

executados, segue o exequente em busca da satisfação do crédito há 

mais de 08 (oito) anos.

Assim, antes de analisar o pedido de nova tentativa de penhora online de 

fls. 56/58, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca de possível interesse na emissão da certidão de 

credito, com a extinção da presente ação, nos termos do Provimento 

84/2014 do CGJ.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1162467 Nr: 36955-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DI PARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA, EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO, 

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 6.120, DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11.092/MT, DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - OAB:6120/MT, 

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - OAB:11247

 Vistos etc.

Diante da decisão proferida nos autos apensos de código 1240872, 

determinando a realização de perícia nos contratos firmados entre as 

partes e que embasam a presente execução, aguarde-se o cumprimento 

da mesma.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos para 

análise do pedido de fls. 68 e 73.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 418523 Nr: 5323-31.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLUÇÕES INTEGRADAS E CONSULTORIA EM 

GESTÃO EMPRESARIAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, bem como diante da sentença proferida nos autos dos Embargos à 

Execução apensos de código n. 1159166, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 821030 Nr: 27247-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MATEUS DE JESUS E CIA LTDA - 

ME, ANDRÉ LUIZ CRUZ DE JESUS, ALEXANDRE MATEUS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOI – Em face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro, apenas e tão somente quanto ao executado 

não citado André Luiz Cruz de Jesus.Condeno o Banco exequente em 

custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído ao executado nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.II – Compulsando os autos 

verifico que às fls. 48 foram citados os executados Alexandre Mateus de 

Jesus e Cia Ltda – ME e Alexandre Mateus de Jesus.Assim, certifique a 

Secretaria acerca do decurso do prazo para apresentação de defesa 

pelos mencionados executados citados.III – Após o cumprimento do item II, 

intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos.Decorrido o prazo, certifique-se o necessário e 

retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 787811 Nr: 41740-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. CELIA DA SILVA - ME, DILVANA CELIA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, observo que o feito se arrasta desde 2012, em 
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vista da dificuldade de localização de bens e valores em nome dos 

executados, segue o exequente em busca da satisfação do crédito há 

mais de 05 (cinco) anos.

Assim, antes de analisar o pedido de nova tentativa de penhora online de 

fls. 79/80, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca de possível interesse na emissão da certidão de 

credito, com a extinção da presente ação, nos termos do Provimento 

84/2014 do CGJ.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 821519 Nr: 27711-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI, 

LUIZ CARLOS DE JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Deve o exequente, além de comprovar nos autos o falecimento de um dos 

executados (chamando-a de Espólio de...), cumprir com as exigências 

determinadas em lei, prescritas nos artigos 110 e 313, ambos do Código 

de Processo Civil, que determinam em caso de falecimento de uma das 

partes, não apenas a simples comprovação da morte da parte, mas sim, a 

identificação de quem serão os sucessores que irão atuar no polo passivo 

da demanda.

Dessa forma, o executado deve ser representado, judicialmente, nos 

termos da legislação processual vigente da seguinte forma:

a) pelo Inventariante, juntando-se aos autos cópia do Termo de Nomeação 

de Inventariante, se o inventário ainda estiver em andamento;

b) por qualquer herdeiro, juntando cópia do Formal de Partilha, se o 

inventário já estiver sido concluído e os bens penhorados estiverem 

incluídos nos bens arrolados;

c) por qualquer herdeiro que será nomeado responsável pelo pagamento 

dos valores, pelos demais herdeiros e pelo cônjuge supérstite, por meio de 

declarações com firma reconhecida que deverão ser juntadas aos autos, 

se o inventário já foi concluído e os bens penhorados não foram incluídos 

nos bens arrolados ou em caso de inexistência de inventário. Caso tenha 

ocorrido o falecimento posterior de algum dos herdeiros ou do cônjuge 

sobrevivente, deverá ser juntado aos autos, também, a cópia da certidão 

de óbito do mesmo e as declarações assinadas por seus herdeiros.

Assim, cumpra o patrono da parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias, 

com o acima determinado, tomando as providências necessárias no 

sentido de regularizar o polo passivo da demanda, sob pena extinção da 

ação e arquivamento do feito.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Decorrido o prazo, certifique-se e renove-se a conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 711909 Nr: 4988-75.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. F. DOS SANTOS - ME, VANDERLEI 

FERNANDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Com os documentos de fls. 81/82, defiro a substituição do polo ativo da 

presente demanda, devendo passar a integrá-lo Iresolve Companhia 

Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, registrando-se a alteração no 

sistema Apolo e na capa dos autos.

II – Ainda, diante da certidão de fls. 84, o exequente não se manifestou. 

Por verificar nos autos que não foram intimados os executados da 

penhora realizada às fls. 34/37, intimem-se os executados, pessoalmente 

por via postal, da penhora realizada, com fulcro no art. 841, §2º do CPC, 

no prazo legal.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos para 

análise do pedido de levantamento de valores, acerca do qual deve ainda 

o substituto do polo ativo se manifestar.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 233278 Nr: 2557-44.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VIEIRO TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA VILLAR PRUDENCIO 

- OAB:9887-A

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial, movida por 

Banco Bradesco S/A em face de Luiz Viero Trevisan.

Houve citação do executado, penhora e avaliação de bem móvel, 

manifestações do executado nos autos, penhora de 50 hectares de um 

bem imóvel.

Em decisão de fls. 119 foi deferido o pedido de expedição de ofício ao 

Detran/MT para baixa das restrições incluídas nos dois veículos por 

determinação deste juízo.

Tentativa de penhora online em contas do executado resultou negativa, e 

realizada inclusão de restrição de transferência de bem às fls. 186.

O exequente pleiteou a suspensão da ação e remessa ao arquivo pela 

inexistência de bens penhoráveis.

Deferido o pedido de suspensão da ação pelo prazo de 01 (um) ano, 

determinando após o decurso de prazo a intimação do exequente a dar 

andamento.

Em seguida, concordou o exequente com a expedição de carta de crédito 

ao mesmo.

Assim, de acordo com a CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça, que trata das normas de rotina dos Foros 

Judicial e Administrativo, em seus dispositivo Seção 29, acrescida pelo 

Provimento n. 84/2014 CGJ, julgo e declaro extinto o processo, na forma 

da previsão contida no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao Cartório Contador / 

Distribuidor para o cálculo e anotação de custas processuais, honorários 

advocatícios (fls. 15), levando-se em consideração o cálculo do débito 

realizado de fls. 166/167.

Com o retorno dos autos da Contadoria, expeça-se a Senhora Gestora a 

Certidão de Crédito em favor do Banco credor, observado o modelo pré 

impresso que consta no sistema Apolo.

Bem ainda, providencie a Senhora Gestora a criação de um local para 

manter as certidões de crédito, consoante Seção 29 da CNGC.

Em seguida, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe.

 P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 818702 Nr: 25024-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQ. 

EMP. MICROEMP. DA BAIXADA CUIABANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDYR BISPO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614-0/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da certidão de trânsito em julgado de fls. 81, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 374804 Nr: 11063-04.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS TRITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Deve o exequente esclarecer se pretende a penhora online em contas do 

executado às fls. 55/56 e 58 ou a penhora do imóvel indicado às fls. 

59/61, para tanto, intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com 

AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação e arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 834329 Nr: 39683-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELITON FABIO HERREIRO DOS SANTOS, 

SARA DA SILVA COSSETIN HERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Para que possam ser analisados os pedidos de fls. 120/121, traga o 

exequente o cálculo atualizado do valor que pretende executar, pois o 

valor constante dos autos é o trazido em sua inicial há mais de 05 (cinco) 

anos, e o de fls. 117/118 foi trazido pelo Curador Especial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 29905 Nr: 3136-02.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAGB Construção Civil Ltda, CARLOS 

ALBERTO GOMES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDIR LEMOS - 

OAB:OAB/MT 12.541-A

 Vistos etc.

Compulsando os autos, observo que o feito se arrasta desde 2000, em 

vista da dificuldade de localização de bens e valores em nome dos 

executados, segue o exequente em busca da satisfação do crédito há 

mais de 18 (dezoito) anos.

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca de possível interesse na emissão da certidão de 

credito, com a extinção da presente ação, nos termos do Provimento 

84/2014 do CGJ.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 459055 Nr: 28774-85.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PRADRONIZADOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AXLON INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E 

VERNIZES LTDA, EDUARDO ROSENDO DE LUCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357590, EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/SP 257627, MÁRCIO PEREZ DE REZENDE - OAB:77460/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no 

decisum nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada 

através dos embargos.Ademais, consta na decisão todos os fundamentos 

fáticos e jurídicos necessários, e ainda questionados pelo embargante, 

sendo esta extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam 

dúvidas de qualquer trecho seu conteúdo.Ressalto ainda a redação do 

Código de Processo Civil/2015 constante no parágrafo 2º do artigo 240, 

ratificou os termos do artigo 219, parágrafo 4º, do Código de 1916, 

impondo a mesma penalidade quanto à desídia e negligência do 

autor/exequente, no tocante ao cumprimento do prazo para 

citação.Vejamos o que dispõe o artigo 240 do CPC:(...)Assim, o exequente 

deveria ter providenciado a citação válida dos executados dentro do 

prazo prescricional do título, sob pena de incorrer no instituto da 

prescrição intercorrente.Demonstrado que o exequente não se utilizou de 

todas as formas de citação dos executados, dentro do prazo legal de 

prescrição do título, pois este prazo, quando ordenada a citação, retroagiu 

o prazo prescricional à data da propositura da ação, como acima 

transcrito no artigo 240, §1º do CPC.Ademais, o título que embasa a 

presente ação se trata de cédula de crédito bancário, título este que (fls. 

12/17), como fundamentado na r. sentença, prescreve no prazo de 03 

(três) anos.Ressalto ainda que a sua intimação para dar andamento ao 

feito, o que foi cumprido pelo juízo, não descaracteriza a ocorrência da 

prescrição.Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os 

referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da 

decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 773073 Nr: 26203-73.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SANTOS JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 10.932-E, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Novamente, para que possam ser analisados os pedidos de fls. 62/63 e 

64/65, deve o exequente manifestar expressamente se desiste ou não do 

bem restrito às fls. 45, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser 

considerado desistente destes.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 972629 Nr: 10557-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSÉ FERNANDES, ADRIANO 

ROBERTO ALVES, KARYNE MACIEL DE CARVALHO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 
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no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 217284 Nr: 26010-05.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído ao executado nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1020198 Nr: 32031-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVANIR DE MORAES BERTOLINO - EI, 

ADEVANIR DE MORAES BERTOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICTOR TOSHIO ONO 

CARDOSO - OAB:14.051/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Vistos etc.

I – Tendo em vista o extrato fornecido pelo SisconDJ informando que não 

há conta para o referido processo, oficie-se ao Departamento de 

Depósitos Judiciais do Poder Judiciário de Mato Grosso requisitando a 

vinculação do numerário penhorado neste feito às fls. 64/68, no prazo de 

02 (dois) dias.

II – Intimem-se os executados para que comprovem suas alegações 

contidas em sua manifestação de fls. 71/73, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pois não acompanhou qualquer documento a referida manifestação, sob 

pena de indeferimento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 778436 Nr: 31840-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDIOUNEY SILVANO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no 

decisum nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada 

através dos embargos.Ademais, consta na decisão todos os fundamentos 

fáticos e jurídicos necessários, e ainda questionados pelo embargante, 

sendo esta extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam 

dúvidas de qualquer trecho seu conteúdo.Ressalto ainda a redação do 

Código de Processo Civil/2015 constante no parágrafo 2º do artigo 240, 

ratificou os termos do artigo 219, parágrafo 4º, do Código de 1916, 

impondo a mesma penalidade quanto à desídia e negligência do autor, no 

tocante ao cumprimento do prazo para citação.Vejamos o que dispõe o 

artigo 240 do CPC:(...)Assim, o requerente deveria ter providenciado a 

REGULAR citação válida do executado dentro do prazo prescricional do 

título, sob pena de incorrer no instituto da prescrição 

intercorrente.Demonstrado que o requerente não se utilizou de todas as 

formas de citação do executado, dentro do prazo legal de prescrição, pois 

este prazo, quando ordenada a citação, retroagiu o prazo prescricional à 

data da propositura da ação, como acima transcrito no artigo 240, §1º do 

CPC.Ademais, o título que embasa a presente ação se trata de cédula de 

crédito bancário, título este que (fls. 10/14), como fundamentado na r. 

sentença, prescreve no prazo de 03 (três) anos.Ressalto ainda que a sua 

intimação para dar andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo, não 

descaracteriza a ocorrência da prescrição.Isto posto recebo os Embargos 

de Declaração e REJEITO os referidos Embargos opostos, mantendo na 

íntegra os termos da decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 455390 Nr: 26595-81.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPITAL MATERIAIS GRÁFICOS LTDA ME, 

CARLOS AURELIO ALVES TORRES, GENISIA GOMES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Após, expeça-se o competente alvará para levantamento da quantia 

arrestada nestes autos em favor do exequente, consoante dados de fls. 

84/85, para abatimento do saldo devedor dos executados, visto que 

permaneceram silentes acerca do arresto.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 897660 Nr: 28059-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 

INFORMÁTICA LTDA ME, SILVIA RAQUEL MIAHIRA SILVEIRA, NILDO 

FERNANDES SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se o cumprimento da decisão proferida nos autos apensos.

Após, retornem os autos conclusos para análise da petição de fls. 106.
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 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1126008 Nr: 21328-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TITO TRANSPORTES LTDA-ME, TITO LIVIO DA 

SILVA, LIDIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PIEPER ESPINOLA 

- OAB:8489/MT, MARCO ANTONIO JOBIM - OAB:6412/MT

 Vistos etc.

Homologo o acordo firmado entre as partes (fls. 83/85 para que surtam os 

devidos e legais efeitos, diante do pagamento integral do débito pelos 

devedores, declarando o exequente satisfeito o débito. Julgo e declaro 

extinto o processo, na forma da previsão contida no art. 924, II do CPC.

Honorários advocatícios e eventuais custas remanescentes serão 

arcadas pelos executados, conforme entabulado no acordo.

Traga ainda o executado Tito Livio da Silva, em 05 (cinco) dias, os dados 

corretos do autorizado ao levantamento, seu nome, CPF/CNPJ, banco, 

agência e conta corrente, consoante determina o artigo 10, §5º da 

Resolução n. 15/2012/TP.

Após, expeça-se o competente alvará para levantamento da quantia 

penhorada nestes autos em favor do executado Tito Livio da Silva, tendo 

em vista o acordado entre as partes.

Ante à renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os presentes autos com as cautelas devidas. 

Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem 

ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em 

julgado, para o devido cumprimento de sentença.

P.R.I.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 754895 Nr: 6894-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMAGAYA GASTRONOMIA LTDA EPP, 

SHARLENE UHDRE ZEFERINO, SANDRA UHDRE ZEFERINO, RICARDO 

MARCIO ZEFERINO, RENAN UHDRE ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 10.932-E, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLÁUDIO NASCIMENTO - 

OAB:5475, MARISTELA FÁTIMA MARIZZO NASCIMENTO - 

OAB:5.408/MT

 Vistos etc.

I – Diante das manifestações de fls. 111/113 e 118/122 do exequente, bem 

como da documentação trazida pelos executados às fls. 126/146, tenho 

que existem outros bens que garantem a presente execução, e o bem 

penhorado possui valor extremamente superior ao valor da execução.

Assim, indefiro o pedido de fls. 114/117 do exequente de penhora de 

aluguéis do imóvel penhorado às fls. 85, por ser comprovadamente fonte 

de renda familiar dos executados, e defiro o pedido de fls. 111 de 

levantamento da referida penhora.

Oficie-se ao Cartório de 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de 

Cuiabá/MT para que proceda à baixa das averbações AV-04, AV-06 e 

AV-07, de existência da presente Ação de Execução de Título 

Extrajudicial, Arresto e Penhora constantes na matrícula n. 33.746 do 

imóvel.

Defiro a penhora do imóvel de matrícula n. 35.996 registrada junto ao 1º 

Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande/MT, indicada 

também pelos próprios executados, e, para tanto, expeça-se o 

competente mandado de penhora e avaliação e intimação.

II – Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu 

patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob de extinção da ação e arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1044071 Nr: 43500-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDICTO WILSON DO NASCIMENTO JUNIOR, 

CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:9975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito requerendo o que entender de 

direito, manifestando-se acerca das fls. 110/113, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 386309 Nr: 21870-83.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORNELA E ALVES DORNELA LTDA (OTIMA 

VEICULOS), LOURIVAL ALVES DORNELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ BERTONI 

JUNIOR - OAB:12061/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a sentença proferida nos embargos à execução, cópia de 

fls. 84/87 e acórdão de fls. 88/90, necessário se faz a apuração do 

débito, nos parâmetros determinados na sentença que revisou o contrato.

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos 

autos o cálculo do débito, realizado nos parâmetros determinados na 

sentença e acórdão proferidos nos autos de embargos à execução, 

cumprindo o determinado à fl. 76.

Após, voltem-me os autos em conclusão para análise do pedido de 

renajud, vindo à fl. 77.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 221482 Nr: 29611-19.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. CÍCERO PAES, JOÃO CICERO PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO ALEXANDRE CESAR 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.43 1A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para manifestar expressamente quanto à desistência ou não 

dos bloqueios efetuados pelo sistema Renajud às fls. 233, para que 

possam ser retiradas tais restrições inclusas junto aos referidos bens, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser considerado desistente de tais 

bloqueios/penhoras, de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Decorrido o prazo, certifique-se o necessário e retornem os autos 

concluso.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 870556 Nr: 10497-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO TORRES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 
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BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído ao executado nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 874733 Nr: 13226-78.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO URBANO POLZL, FERNANDA DE 

OLIVEIRA POLZL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, DAFINI DE PAULA SAGA 

GOMES - OAB:17.023-O/MT, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZIN BOLL - 

OAB:19619/O, ANDERSON KRENZLIN BOLL - OAB:OAB/MT 19.619

 Vistos etc.

I – Verifico a ausência de Procuração ao patrono da requerida citada que 

manifestou nos autos às fls. 104/113, juntando posteriormente apenas um 

substabelecimento sem reserva de poderes (fls. 115/116), entretanto, sem 

valor por não possuir procuração.

Assim, por se tratar de vício sanável, intime-se a requerida Fernanda de 

Oliveira Polzl pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono via 

imprensa, para regularizar sua representação processual nestes autos, 

no prazo de 15 (quinze) dias, consoante §1º do art. 104 do CPC, bem 

como para o devido pagamento das custas da reconvenção, conforme 

certidão de fls. 145, sob pena de desentranhamento de sua manifestação, 

sendo declarada revel.

II – Providencie o requerente a citação do requerido Rodrigo Urbano Polzl, 

para tanto, defiro o pedido de fls. 141/142 e determino o 

desentranhamento de mandado para a devida citação do requerido no 

endereço informado às fls. 141.

III – Intime-se o requerente para o devido recolhimento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, que deverá providenciar através da emissão de guias 

online no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no prazo de 05 

(cinco) dias.

IV – Cumpridos os itens acima, certifique-se, e retornem os autos 

conclusos para julgamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 745509 Nr: 42658-50.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINES DA COSTA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS FELIPE FERNANDES 

MOTA - OAB:19549/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER MASCARENHA 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos etc.

Às fls. 41/43 o patrono da requerente trouxe aos autos substabelecimento 

de procuração, entretanto, o mencionado patrono que possuía procuração 

nestes autos às fls. 21, não assinou o substabelecimento de fls. 42/43, 

logo, sem validade estes e o substabelecimento de fls. 54, visto que não 

regularmente foram outorgados poderes à tal patrona Suellen Pereira Leite 

Morais.

Intime-se a requerente, pessoalmente (via postal com AR), no endereço da 

exordial, para regularizar a representação processual, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, certifique-se e renove-se a conclusão, com urgência.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 783216 Nr: 36909-18.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENICE BARBOSA MARTINS DE ASSIS SOARES, 

MARCIO DE ASSIS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S.A, 

BANCO SANTANDER S.A. - SANTANDER BANESPA, BANCO 

PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13.791/MT, BENEDITO ANTONIO BRUNO - OAB:7818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, JOSE ARNALDO 

JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 Vistos etc.

Converto o julgamento em diligência e determino à requerente que traga 

aos autos os seus últimos 05 (cinco) holerites, atualizados, comprovando 

os débitos pelos requeridos referentes aos contratos aqui discutidos, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, certifique-se e renove-se a conclusão, com urgência.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 429021 Nr: 10400-21.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANALISES CLINICAS SANTO INACIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE ALMEIDA 

ANDRADE - OAB:14.109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

I – Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema 

Apolo, fazendo constar como Ação em Fase de Cumprimento de 

Sentença, exequente: Análises Clínicas Santo Inácio Ltda e executado: 

Itaú Unibanco S/A.

II – Diante da petição do Banco executado com comprovante de 

pagamento às fls. 113/116, da certidão de fls. 120 de silêncio da 

exequente, verifico a concordância tácita desta e o cumprimento integral 

da obrigação pelo executado, e assim julgo e declaro extinto o processo, 

na forma da previsão contida no art. 924, II do CPC.

Custas remanescentes, se houver, serão arcadas pelo Banco executado.

Intime-se a exequente, PESSOALMENTE, e seu patrono, via imprensa, para 

que traga, em 05 (cinco) dias, os dados corretos do autorizado ao 

levantamento, seu nome, CPF/CNPJ, banco, agência e conta corrente, 

consoante determina o artigo 10, §5º da Resolução n. 15/2012/TP.

Após, expeça-se alvará judicial do valor depositado em juízo (fls. 

113/116), e suas devidas correções, à exequente e seu patrono, 

consoante as informações a serem prestadas, por se tratar de pagamento 

de condenação e de honorários advocatícios.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas devidas. Fica autorizado 
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às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 

06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, para o devido 

cumprimento de sentença.

P.R.I.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 799542 Nr: 5967-66.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMIDIO CESAR DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO BMG S.A, 

BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LOPES AUGUSTO - 

OAB:239.766/SP, ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE - 

OAB:78069/MG, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - 

OAB:84400, EDUARDO CHALFIN - OAB:20332-A, FELICIANO LYRA 

MOURA - OAB:15.758-A/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7627-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:8.123/PR, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT, 

THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:228213

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 341/342 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

da sentença proferida às fls. 328/333, pleiteando o acolhimento destes 

para sanar a omissão no tocante à abusividade dos descontos em conta 

corrente e folha de pagamento, devendo estes serem limitados em sua 

margem consignável de 30% de sua folha de pagamento, pois estão acima 

da margem e comprometendo a subsistência do requerente.

Os embargados apresentaram contrarrazões às fls. 345, 346/347, 

348/350 e 351/357.

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120).

O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum 

nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos.

Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e jurídicos 

necessários, e ainda questionados pelo embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo.

Pretende o embargante a reforma da decisão, pedido este que não é 

cabível em sede de Embargos de Declaração.

Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos 

Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 732451 Nr: 28635-02.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEY DOS SANTOS TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GONÇALVES 

PIMENTEL - OAB:16.250/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1118075 Nr: 17947-05.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEMIR RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Vistos etc.

Tendo em vista os documentos trazidos pelo requerido às fls. 100/109, 

determino novamente ao BANCO requerido que traga aos autos a 

integralidade dos extratos da conta corrente n. 0714061-4, agência 1583, 

junto ao mesmo, a partir de junho/2011 a abril/2015, pois trouxe apenas 

dos meses de agosto/2013 a setembro/2015, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 747684 Nr: 44938-91.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINA MARIA DE BARROS SALEH - ME, 

MUSBAH AHMAD SALEH, NASSIN MUSBAH AHMAD SALEH, PAULINA 

MARIA DE BARROS SALEH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:, GUSTAVO R. 

GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço 

a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e 

declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do CPC.Condeno o 

Banco requerente em custas processuais, mas deixo de condenar ao 

pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono 

constituído aos requeridos nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 951292 Nr: 549-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A A EMPREEND IMOB E COM DE MOTOS E 

VEICULOS LTDA ME, ANDREIA DOMINGAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO SERGIO MARQUES - 

OAB:2.157, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443/MT, 

OSCAR LUIS OLIVEIRA - OAB:6588 MS

 (...) Assim, julgo e declaro extinto a presente execução, pela carência de 

ação, por ausência de título hábil, novado, consoante o art. 485, VI do 

Código de Processo Civil. Condeno o Banco requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, aplicando-se o princípio da 

causalidade, conforme entendimento pacificado deste E. Tribunal de 

Justiça.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 
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distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 755191 Nr: 7203-87.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ DE ARRUDA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, AUDI CAR LOJAS DE AUTOMÓVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:13712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 Vistos etc.I – Ante a notícia de composição de acordo às fls. 146/148, e 

diante da manifestação do Banco requerido de fls. 149/150, homologo o 

referido acordo celebrado entre as partes, pondo fim a litígio em relação 

ao requerente e ao requerido BV Financeira S/A.Em consequência, julgo e 

declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, em relação ao 

requerente e ao Banco requerido.Honorários advocatícios pró-rata e 

eventuais custas remanescentes, se houver, ficarão a cargo do 

requerente, obrigação que fica suspensa tão somente ao requerente em 

decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram 

concedidos às fls. 46/47.Ante à renúncia do prazo recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado e exclua o requerido BV Financeira S/A da capa dos 

autos, bem como do sistema Apolo.P.R.I. Cumpra-se.II – Prossegue 

normalmente o feito no tocante ao requerido Audi Car Lojas de Automóveis 

Ltda.Observo que a presente demanda decorre de relação subjacente não 

adstrita à relação tipicamente bancária.(...)Ademais, NÃO consta em 

quaisquer dos polos da presente ação uma instituição financeira.Nesse 

diapasão, tenho que, em se tratando esta ação indenizatória promovida 

por Jorge Luiz de Arruda Conceição em face de Audi Car Lojas de 

Automóveis Ltda, APENAS de responsabilidade civil, cujo objeto da lide 

não atende às especificações da competência desta vara, a declaração 

de incompetência e a determinação de redistribuição é medida que se 

impõe.Neste sentido temos os julgados de conflitos negativos de 

competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:(...) 

Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste Juízo para 

continuar processando esta demanda, em relação ao polo passivo, que se 

visa constituir, devendo ser estes autos desapensados e remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente.Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 317175 Nr: 20470-05.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS AGUIAR RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS 

ERRANTE - OAB:6767/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 Vistos etc.

I – Chamo o feito à ordem.

 II – Certifique-se o trânsito em julgado da Sentença de fls. 96/97, e 

proceda-se à alteração na capa dos autos e no sistema Apolo, fazendo 

constar como: Cumprimento de Sentença.

III – Intempestivos os Embargos de Declaração apresentados às fls. 

148/149, conforme certidão de fls. 151.

Compulsando detidamente os autos, constato que houve o devido 

levantamento ao Banco requerido de parte da quantia acordada às fls. 

118/120.

Pelo constante do acordo de fls. 92/94, o levantamento ao Banco 

requerido deveria ser na quantia total de R$ 7.161,40, e foi levantado 

apenas R$ 5.239,28.

Não há que se falar em enriquecimento ilícito da parte, posto que foi 

acordado entre os mesmos. Desta feita, expeça-se o competente alvará 

para levantamento da quantia de R$ 1.922,12, ao patrono do Banco 

requerido, consoante informações constantes na referida petição, para 

que seja dado integral cumprimento ao acordo.

Também, expeça-se o competente alvará para levantamento da quantia de 

R$ 3.519,16, e suas devidas correções, ao patrono do requerente, 

consoante informações constantes às fls. 149, por tratar-se de saldo 

remanescente.

IV – Cumpridos os itens anteriores, dê-se baixa na distribuição e retornem 

os autos ao arquivo com as cautelas devidas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 868706 Nr: 8522-22.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA REGINA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos etc.

I – Proceda-se à alteração na capa dos autos e no sistema Apolo, 

devendo constar como ação em fase de Cumprimento de Sentença.

II – Diante da certidão de trânsito em julgado de fls. 123, apenas 

comunicando o requerido às fls. 125 a quitação do contrato, e silente a 

requerente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 804210 Nr: 10674-77.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO LEITE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:63440/MG, 

SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Diante da manifestação do requerido de fls. 124, intime-se a requerente 

para, querendo, se manifestar acerca da referida petição, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 789542 Nr: 43555-44.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RYTA DE CÁSSIA PEREIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A, BANCO 

SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171

 Isso posto, julgo PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, 
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I do Código de Processo Civil, e de consequência:I – Torno definitiva a 

liminar de fls. 24/25 e determino a limitação dos descontos de contratos de 

empréstimos consignados em 30% (trinta por cento) de sua remuneração 

líquida (deduzidos Previdência, Imposto de Renda, Plano de saúde, Pensão 

Alimentícia, se houver) da requerente em folha de pagamento, referente a 

todos os contratos consignados firmados com os requeridos: Banco 

Panamericano S/A e Banco Santander S/A.A redução será proporcional 

aos valores das prestações, transformando o correspondente percentual 

faltante para novas prestações que deverão ser acrescidas ao final da 

vigência de cada contrato, não havendo inadimplemento, se abstenha de 

incluir o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito.Condeno 

os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa, 

devidamente atualizado, devendo ser rateado entre os condenados, face 

ao princípio da causalidade adequada, consoante artigo 85, §2º do CPC.II – 

Oficie-se, imediatamente, ao Departamento de Folha de Pagamento da 

Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, para que proceda à adequação dos 

débitos nos termos desta decisão.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 870607 Nr: 10049-09.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:15134

 Vistos etc.

Tendo em vista a decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial n. 

1.578.526 – SP, no qual o Ministro Relator determinou a suspensão de 

tramitação dos processos pendentes que versem sobre a questão 

afetada, ou seja, acerca da validade da cobrança, em contratos 

bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro de 

contrato e/ou avaliação do bem, até julgamento final do referido Recurso, 

assim, determino ad cautelam a suspensão do presente feito.

Assim, após o julgamento do mencionado Recurso, com a devida certidão 

de trânsito em julgado, voltem-me os autos conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 731977 Nr: 28128-41.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA SANTANA MONTEIRO CESAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO 

FINASA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:228213

 Vistos etc.

Tendo em vista o acórdão de fls. 194/198 que anulou a sentença de fls. 

136/137, especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 789061 Nr: 43060-97.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUINA ROSA LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG

 Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, e, de consequência, 

declaro extinto o feito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro 

em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade 

com o artigo 85, parágrafo 2º, do CPC, que ficará suspenso por ser 

beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 

1.060/50.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 936208 Nr: 52697-04.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDINELMA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, ROMEU AQUINO NUNES - 

OAB:3.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 Vistos etc.

Para tentar solucionar o conflito entre as partes, defiro o pedido do 

requerente e designo o dia 05/12/2018, às 15:00 horas, para audiência de 

conciliação, devendo as partes comparecem munidas com propostas de 

acordo.

Intimem-se as partes pessoalmente, e seus patronos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 817901 Nr: 24321-42.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACY DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CITICARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONISIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3.646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, JOSE EDGARD DA 

CUNHA BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial n. 

1.578.526 – SP, no qual o Ministro Relator determinou a suspensão de 

tramitação dos processos pendentes que versem sobre a questão 

afetada, ou seja, acerca da validade da cobrança, em contratos 

bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro de 

contrato e/ou avaliação do bem, até julgamento final do referido Recurso, 

assim, determino ad cautelam a suspensão do presente feito.

Assim, após o julgamento do mencionado Recurso, com a devida certidão 

de trânsito em julgado, voltem-me os autos conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1147542 Nr: 30637-66.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULSIMAR GAJARDONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTOVÃO DE ASSIS 

- OAB:16738, WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - OAB:3.209/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO NASCIMENTO 

GONÇALVES DRUMOND - OAB:62.626, Lourenço Gomes Galdelha de 

Moura - OAB:21.233, WLADISLAU BARROS SIQUEIRA - OAB:36867

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 204, visto que a perícia foi determinada pelo juízo, 

e não para ser realizada de forma unilateral, por isso às partes é 

oportunizado indicarem assistentes técnicos.

Também, não obstante a discordância do requerido no tocante ao 

pagamento ou não dos honorários periciais, homologo, para que surtam os 

devidos efeitos, a proposta de honorários da perita vinda às fls. 200/202 

de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), cujo “quantum” reputo 

razoável e consentâneo com a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido.

Desta feita, intimem-se o requerido, consoante determinação de fls. 197, 

decisão esta que passou irrecorrida neste ponto, para providenciar o 

recolhimento dos honorários do perito, possibilitando a realização da 

perícia, tendo em vista que a inversão do ônus da prova não implica na 

inversão do ônus financeiro, nem mesmo a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser realizada 

penhora online em suas contas.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 744678 Nr: 41748-23.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENICE MARIA SCARAVELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado, com trânsito em julgado às fls. 309.

Assim, proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema 

Apolo, fazendo constar como ação em fase de Cumprimento de Sentença, 

como exequente: Denice Maria Scaravelli e como executado: Banco do 

Brasil S/A.

II – Tendo em vista o extrato fornecido pelo SisconDJ informando que não 

há conta para o referido processo, estando depositado nos autos 

apensos, oficie-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do Poder 

Judiciário de Mato Grosso requisitando a vinculação do numerário 

depositado neste feito às fls. 315/316, no prazo de 02 (dois) dias.

III – Assim, intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, §2º, I e 523 

do CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

IV – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação do executado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 837410 Nr: 42229-15.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON SANTANA MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO PANAMERICANO 

S/A, BANCO RURAL S.A, BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO 

DAYCOVAL S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, DIOGO IBRAHIM CAMPOS 

- OAB:13.296/MT, EDUARDO CHALFIN - OAB:20332-A, EUGENIO COSTA 

FERREIRA DE MELO - OAB:103082, Fabio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:147.386-OAB/SP, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG, Rafael Antonio da Silva - OAB:244.223-OAB/SSP, 

THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18.017/A

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 391/392 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

da sentença proferida às fls. 381/390, pleiteando o acolhimento destes 

para sanar a omissão no tocante à não análise dos descontos realizados 

em conta corrente do requerente, devendo os descontos em conta 

corrente e folha de pagamento serem limitados em sua margem 

consignável de 30% de sua folha de pagamento.

Os embargados apresentaram contrarrazões às fls. 396/397, 398/406, 

407 e 408.

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120).

O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum 

nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos.

Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e jurídicos 

necessários, e ainda questionados pelo embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo.

Pretende o embargante a reforma da decisão, pedido este que não é 

cabível em sede de Embargos de Declaração.

Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos 

Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão.

II – Proceda-se à abertura de novo volume, pois estes autos estão 

extrapolando o número de folhas que comporta.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 799558 Nr: 5984-05.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTIMA VEICULOS LTDA EPP, ALI OMAR LAHIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, e, de 

consequência, condeno os requeridos ao pagamento da quantia R$ 

62.737,99 (sessenta e dois mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa 

e nove centavos), a ser atualizada pelos índices do INPC, acrescida de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

ajuizamento desta ação.Condeno ainda os requeridos ao pagamento das 

custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais 

arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.Declaro extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 do 

Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. 

Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem 

ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em 

julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 772323 Nr: 25429-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANIA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO 

SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA 

ZELASKI - OAB:14156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Vistos etc.

I – Diante da Sentença de fls. 163/166, acórdão de fls. 184/187 e certidão 

de trânsito em julgado às fls. 189, proceda-se à alteração na capa dos 

autos, bem como no sistema Apolo, fazendo constar como Ação em fase 

de Cumprimento de Sentença – Execução de Honorários, como exequente: 

Rosânia Pereira dos Santos e executados: Banco Panamericano S/A e 

Banco Santander (Brasil) S/A.

II – Diante do pagamento parcial efetuado pelo requerido Banco Santander 

(Brasil) S/A às fls. 194/196, defiro o pedido do exequente de fls. 197/201, 

assim, expeça-se o competente alvará judicial à exequente para 

levantamento da quantia depositada nestes autos, referente à parte dos 

honorários advocatícios.

III – Vislumbro ainda, com o devido abatimento do valor a ser levantado 

pela exequente, conforme cálculo de fls. 191/193 e 197/201, que há saldo 

remanescente a ser pago pelos executados à exequente.

Assim, intimem-se os executados, nos termos dos artigos 513, §2º, I e 523 

do CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

IV – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, novamente, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Servindo ainda a 

publicação desta decisão como intimação dos executados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 710968 Nr: 3974-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEVETE DOS SANTOS MACIEL TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO CRUZEIRO 

DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA RAMOS - 

OAB:9610-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DO PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - OAB:327.026/SP, 

MARIA FERNANDA BARREIRA DE FARIAS FORNOS - OAB:198.088, 

NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11065-A, ROGERIO 

ANTUNES DOS SANTOS - OAB:16405, THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A OAB/MT

 Vistos etc.

I – Expeça-se o alvará judicial do valor depositado e vinculado aos autos 

ao patrono do exequente, consoante dados de fls. 354.

II – Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, trânsito 

em julgado às fls. 325.

Às fls. 330/337 compareceu o Banco executado informando que o Banco 

Cruzeiro do Sul teve falência decretada, que, portanto, está proibido de 

dispor de seus bens, postulando pela expedição em favor do credor de 

carta de crédito para que este possa se habilitar nos autos da falência e 

receber o valor devido, para assim, sua inclusão no quadro geral de 

credores.

Intimado o exequente a manifestar-se acerca da notícia do Banco, decisão 

de fls. 352, o exequente concordou com a expedição de carta de crédito 

(fls. 354).

Assim, verifico a concordância das partes, de consequência, julgo e 

declaro extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código 

de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do Banco executado.

Expeça-se carta de crédito em favor do patrono do exequente, no 

montante do débito R$ 500,00, referente aos honorários advocatícios, em 

favor do patrono do exequente: Robson Pereira Ramos, CPF n. 

513.257.721-00, com a concordância das partes, devendo constar a 

ressalva de que tal valor deverá ser atualizado até o efetivo pagamento, 

diante do lapso temporal de sua fixação (11/09/2015).

Decorrido o prazo recursal, expeça-se o necessário.

Em seguida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 92225 Nr: 10966-48.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINALDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN KARDEC SANTOS - 

OAB:2469/MT, MARCIA MITIE OSHIKAWA - OAB:7567/MT

 Vistos etc.

I – Proceda-se à correta alteração na capa dos autos, bem como no 

sistema Apolo, fazendo constar como Ação de Execução de Título 

Extrajudicial, como a mesma foi distribuída, fls. 04, não havendo motivos 

para prosseguir como cumprimento de sentença.

II – Intime-se o Banco exequente, pessoalmente (via postal com AR), no 

endereço constante de fls. 03, para regularizar sua representação 

processual, sua nomenclatura e com os devidos documentos, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Após, certifique-se e renove-se a conclusão para análise dos pedidos de 

fls. 107 e 111/116.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 93109 Nr: 1963-84.1993.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CLECIO FERLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CLÉCIO FERLIN - 

OAB:OAB/MT 12.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 (...) Assim, revela-se neste caso a intenção procrastinatória do 

executado, com o fim de se opor à execução.Em face do exposto, 

REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 208/212.II – 

Conforme decisão de fls. 153 que determinou a liberação do valor 

penhorado ao exequente, verifico que tal quantia não está vinculada aos 

presentes autos.Desta forma, diante do extrato fornecido pelo SisconDJ 

informando que há apenas o valor depositado pelo Banco executado 

vinculado na conta judicial deste processo, oficie-se ao Departamento de 

Depósitos Judiciais do Poder Judiciário de Mato Grosso requisitando a 

vinculação do numerário penhorado neste feito às fls. 99/102, no prazo de 

02 (dois) dias.III – Logo, o valor depositado na Conta Única deve ser 

liberado em favor do exequente.Cumpridos os itens anteriores, após a 

vinculação constante do item II desta decisão, certifique-se e retornem os 

autos conclusos para a extinção da ação pelo cumprimento da obrigação, 

bem como para a devida expedição de alvará em favor do exequente, na 

forma indicada às fls. 219, do valor total depositado, com os rendimentos 

creditados no período.Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 799330 Nr: 5749-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR BARROS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 Vistos etc.

I – Oficie-se à Conta Única determinando a localização e vinculação a 

estes autos do valor penhorado e transferido de fl. 120, e para tanto, 

encaminhe-se cópia do referido extrato de protocolamento de ordem de 

bloqueio.

II – Certifique-se o decurso de prazo da decisão de fl. 118.

Após, voltem-me os autos em conclusão para análise do pedido de fl. 125. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 700102 Nr: 34726-45.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS GOMES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A, EGBERTO HERNANDES BLANCO - 

OAB:137.331/RJ, FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB:18473-A OAB/MT, 

MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado, com trânsito em julgado às fls. 160.

Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema Apolo, 

fazendo constar como ação em fase de Cumprimento de Sentença.

II – Assim, intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, §2º, I e 523 

do CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 723626 Nr: 19230-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGNORI, PISSINI E MARQUESINI SOCIEDADE DE 

ADVOGADAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSANE CARVALHO DA SILVA TEIXEIRA, 

REINALDO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALECIANE CRISTINA 

SANCHES DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 14.513, MAURO CESAR 

GONÇALVES BENITES - OAB:12.035-A/MT

 Vistos etc.

I – Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema 

Apolo, fazendo constar como Ação em Fase de Cumprimento de 

Sentença, exequente: Signori, Pissini e Marquesini Sociedade de 

Advogados e executado: Josane Carvalho da Silva Teixeira e Reinaldo 

Teixeira, como já determinado em decisão de fls. 85, com urgência.

II – Diante da petição do executado com comprovante de pagamento às fls. 

90/92, da certidão de fls. 95 de silêncio da exequente, verifico a 

concordância tácita desta e o cumprimento integral da obrigação pelo 

executado, e assim julgo e declaro extinto o processo, na forma da 

previsão contida no art. 924, II do CPC.

Custas remanescentes, se houver, serão arcadas pelos executados.

Intime-se o exequente, PESSOALMENTE, e seu patrono, via imprensa, para 

que traga, em 05 (cinco) dias, os dados corretos do autorizado ao 

levantamento, seu nome, CPF/CNPJ, banco, agência e conta corrente, 

consoante determina o artigo 10, §5º da Resolução n. 15/2012/TP.

Após, expeça-se alvará judicial do valor depositado em juízo (fls. 90/92), e 

suas devidas correções, à parte exequente, consoante as informações a 

serem prestadas, por se tratar de pagamento de honorários advocatícios.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas devidas. Fica autorizado 

às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 

06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, para o devido 

cumprimento de sentença.

P.R.I.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 732011 Nr: 28162-16.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO CASTILHO ROCKENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CASTILHO 

ROCKENBACH - OAB:6685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP

 (...)Argumenta o impugnante a impossibilidade de pagamento das custas 

processuais, a não incidência de juros após a data da decretação da 

quebra, a não incidência da multa do artigo 523, §1º, devendo ser 

suspensa a execução, a habilitação do crédito na massa falida.Quanto ao 

argumento do impugnante de que não pode arcar com o pagamento das 

custas, tal questão já foi apreciada nesta demanda, em decisão de fls. 

139/140 na qual foi indeferido seu pedido de concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, e esta mantida conforme decisão de fls. 165, pois passou 

irrecorrida.O único ponto que poderia ser analisado, por se tratar de 

excesso de execução, seria no que diz respeito à não incidência de juros 

e multa do cumprimento de sentença, entretanto, tenho que o pedido não 

merece amparo. No caso dos autos, quando proferida a sentença, já havia 

sido decretada sua falência, quando o Banco executado deveria ter 

trazido tal fato, afetando a coisa julgada.Ainda, a alegação de suspensão 

da execução pela decretação de falência não tem cabimento nos 

presentes autos, primeiro por não estar elencado no rol do artigo 525 do 

CPC, e até mesmo porque o objetivo do art. 525, §4º do CPC, está 

justamente em evitar alegações destituídas de fundamento, bem como a 

utilização da impugnação como meio de simples protelação do pagamento 

da quantia devida.Assim, revela-se neste caso a intenção procrastinatória 

do executado, com o fim de se opor à execução.Em face do exposto, 

REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 185/208.II – 

Intime-se o exequente para manifestar sobre a petição de fls. 407/413 do 

executado informando que o Banco Cruzeiro do Sul teve falência 

decretada, que, portanto, está proibido de dispor de seus bens, 

postulando pela expedição em favor do credor de carta de crédito para 

que este possa se habilitar nos autos da falência e receber o valor devido, 

para assim, sua inclusão no quadro geral de credores, no prazo de 05 

(cinco) dias.Após, certifique-se o necessário e retornem os autos 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 315291 Nr: 19609-19.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILA CALDAS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 
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OAB:10.327/B-MT, JOAO BATISTA DOS ANJOS - OAB:6658/MT, 

THAISSA ESTELA RODRIGUES LOZADA - OAB:17807/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Vistos etc.

I – Tendo em vista o falecimento da requerente Lila Caldas Rodrigues, CPF 

156.992.421-04, consoante certidão e documentos de fls. 183/200, 

proceda-se à alteração do polo passivo da presente demanda, devendo 

constar como exequente o Espólio de Lila Caldas Rodrigues, representado 

por seus herdeiros Luciene Caldas Rodrigues, Lilian Caldas Rodrigues, 

Waldete Caldas Rodrigues, Walmir Caldas Rodrigues, Waldemir Caldas 

Rodrigues e Waldir Caldas Rodrigues, registrando-se a alteração no 

sistema Apolo e na capa dos autos.

Fazendo-se constar ainda como executado: Banco Itauleasing S/A (atual 

denominação social de Cia Itauleasing de Arrendamento Mercantil).

II – Indefiro o pedido do Banco executado de fls. 182, por não haver nos 

autos valor a ser liberado ao mesmo.

III – Certifique-se o decurso de prazo para o Banco executado pagar o 

saldo remanescente, conforme determinado em decisão de fls. 177, item 

IV.

IV – Após, cumpra-se o exequente a integralidade da decisão de fls. 177, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 21751 Nr: 3991-44.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDUARDO NABARRETE TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, 

ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade do Recurso de Apelação (fls. 

253/257) às fls. 258 e tendo em vista que intimado o executado não 

manifestou (certidão de fls. 260), subam estes autos à Egrégia Instância 

Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 963301 Nr: 6162-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

SERV. DO CEFET MT SICOOB COOPERTEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CID VIRGILIO DA COSTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/O, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14.169/MT

 Vistos etc.

Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para manifestar expressamente quanto à desistência ou não 

do bloqueio efetuado pelo sistema Renajud às fls. 91, para que possa ser 

retirada tal restrição inclusa junto ao referido bem, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de ser considerado desistente de tal bloqueio/penhora, de 

extinção da ação e arquivamento dos autos.

Decorrido o prazo, certifique-se o necessário e retornem os autos 

conclusos para análise do pleito de fls. 94.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 24356 Nr: 13451-55.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 Vistos etc.

I – Desapensem-se os autos.

II – Trata-se de processo sentenciado, com trânsito em julgado às fls. 390.

Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema Apolo, 

fazendo constar como ação em fase de Cumprimento de Sentença – 

Execução de Honorários, como exequente: Antonio Augusto Calderaro 

Dias e como executado: Banco do Brasil S/A.

III – Assim, intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, §2º, I e 523 

do CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

IV – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1252561 Nr: 21964-50.2017.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZENI RODRIGUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Elzeni Rodrigues Ribeiro propôs Ação de Consignação em Pagamento com 

Pedido Liminar em face de Banco itaucard S/A, no entanto confirmou a 

desistência da ação às fls. 23, diante da quitação do contrato.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas processuais ficarão a cargo da requerente. Pagamento que ficará 

suspenso pelos benefícios da justiça gratuita que aqui lhe concedo, nos 

termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

Ante à renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

 P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 881127 Nr: 17488-71.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, GESSI CARMEN ROSTIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 Vistos etc.

I – Converto o julgamento em diligência, pois de extrema necessidade a 

realização de prova pericial nos contratos (de n. 121608556, 121608871 e 

492100175, fls. 26/35 e 186/201), mormente a perícia contábil, para 

julgamento do feito.

Assim, em consonância com o disposto no art. 432, caput, do CPC, e 
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determino a realização de perícia contábil. Para sua realização, nomeio 

como perito contábil o Perito JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, 

contador, com endereço a Rua Sírio Libanesa, n. 240, Bairro: Popular, CEP: 

78.045-390, nesta Capital, telefone: 3025-1463 / 9227-5932, devendo o 

próprio Banco requerente arcar com os honorários periciais, tendo em 

vista que a inversão do ônus da prova não implica na inversão do ônus 

financeiro, nem mesmo a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Intime-se o referido perito da presente nomeação e para apresentar a 

proposta de honorários, em 05 (cinco) dias.

II – Dê-se ciência às partes, intimando-as para oferecimento dos quesitos, 

bem como para indicarem assistentes técnicos, se o desejarem (art. 465, 

§ 1º do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1091851 Nr: 6978-28.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO FABIANO MALHEIROS DE ALMEIDA, 

RODRIGO FABIANO MALHEIROS DE ALMEIDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCO BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Vistos etc.

Diante da certidão de fls. 331 de decurso de prazo para as partes se 

manifestarem, homologo, para que surtam os devidos efeitos, a proposta 

de honorários do perito vinda às fls. 327/329 de R$ 4.590,00 (quatro mil, 

quinhentos e noventa reais), cujo “quantum” reputo razoável e 

consentâneo com a complexidade do trabalho a ser desenvolvido.

Desta feita, intimem-se a parte requerente, consoante determinação de fls. 

323, decisão esta que passou irrecorrida neste ponto, para providenciar o 

recolhimento dos honorários do perito, possibilitando a realização da 

perícia, tendo em vista que a inversão do ônus da prova não implica na 

inversão do ônus financeiro, nem mesmo a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 895384 Nr: 26759-07.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO E DERIVADO PETROLEO SANTA 

ROSA LTDA, YVAN MIRAGLIA MOURA, SANDRA REGINA QUATTI, CIRO 

QUATTI MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Tendo em vista o falecimento do requerido, conforme consta às fls. 48, 

com a devida emenda pelo requerente às fls. 68/78, defiro o pedido de 

alteração do polo passivo.

Proceda-se à alteração do polo passivo da presente demanda, devendo 

excluir o falecido Yvan Miraglia Moura e incluir também como requeridos 

Karoline Quatti Moura e Marcelo Quatti Moura, registrando-se a alteração 

no sistema Apolo e na capa dos autos.

II – O requerido Ciro Quatti Moura já é parte nos autos, e pelo constante 

nos autos, defiro sua citação por edital, como pleiteado às fls. 68/70.

III – A requerida Sandra Regina Quatti já foi regularmente citada às fls. 48, 

inclusive pela pessoa jurídica Comércio e Derivado Petróleo Santa Rosa 

Ltda.

IV – Providencie o requerente a citação dos requeridos aqui incluídos.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 438656 Nr: 15967-33.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL HELENA BRIANTE, CLAUDINEI 

COMERLATO, REGINALDO BRIANTE, ALESSANDRA SVERSUT BRIANTE, 

ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ELIA GARCIA BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON THIAGO CHEPINSKY - 

OAB:53439, CARLOS ARAÚZ FILHO - OAB:27171, EDGAR KINDERMANN 

SPECK - OAB:23539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 Vistos etc.

I – Chamo o feito à ordem.

II – Revogo a decisão de fls. 88, posto não se tratar a presente ação de 

cumprimento de sentença, pois não houve sentença homologando o 

acordo, tratando-se de ação de execução.

III – Defiro o pleito do exequente às fls. 92/95 e determino o pedido de 

expedição de Carta Precatória para a Comarca de São José do Rio 

Claro/MT, objetivando a penhora e avaliação do bem imóvel ali indicado, 

bem como a intimação dos executados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 792266 Nr: 46361-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAYRO'S INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

BOLSAS LTDA, RODOLFO PAIER, JOSÉ ALVES MARTINS, MARILDA 

PORTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, LISIANE VALERIA LINHARES SCHMIDEL - 

OAB:9.358/MT

 Vistos etc.

Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, bem como diante da sentença proferida nos autos dos Embargos à 

Execução apensos de código n. 1133548, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 819545 Nr: 25818-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELE 

BORBA LTDA, ENIO PEREIRA LEITE, LEONIDAS FREITAS DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído aos executados nos autos.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 
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data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 705437 Nr: 40024-18.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDEFONSO TAQUES DE LUCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, GREFF RYCCELLY REINOSO DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo PROCEDENTE a presente ação, bem como o pedido 

formulado para reintegrar a parte requerente BV Leasing S/A 

Arrendamento Mercantil na posse e a propriedade exclusiva do bem, 

confirmo a medida anteriormente deferida de fls. 22/23. Declaro extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 do 

CPC.Tendo em vista o caráter dúplice da ação reintegratória, ante a 

resolução contratual, o veículo deverá ser submetido a leilão pelo valor de 

mercado, apurando-se o Banco arrendador o valor de venda, devendo 

apresentá-lo nos autos, imediatamente.Assim, no prazo de cumprimento 

de sentença, deverá o Banco requerente apresentar o valor de venda do 

veículo nos autos, acostando ainda, o cálculo de apuração do débito, ou 

seja, a apuração da SOMA da importância antecipada a título de valor 

residual garantido (VRG) com o valor da venda do bem, e, se esta SOMA 

ultrapassar o total do VRG previsto contratualmente, o arrendatário terá 

direito de receber a respectiva diferença, abatendo-se as dívidas 

contratuais (contraprestações/aluguel devidas até a data da reintegração 

de posse do bem, incidindo sobre elas os encargos moratórios 

contratados a partir da data de cada parcela inadimplida, por se tratar de 

obrigação contratual líquida e vencida “mora solvendi ex re”).Se 

verificar-se suficiente, o saldo remanescente será devolvido ao 

arrendatário, se não, o arrendatário ainda deverá complementar a quantia 

devida.Em havendo valor a ser devolvido ao arrendatário, determino ao 

Banco requerente que proceda ao depósito do valor devido nos autos, em 

se for o caso, acrescido de correção monetária pelo INPC corrigido desde 

a data de cada pagamento e juros moratórios de 1% ao mês, contados a 

partir da citação.Tais valores serão apurados em liquidação de sentença, 

compensando-se os créditos e débitos nos termos do artigo 368 do 

Código Civil.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em favor da parte contrária, os quais fixo em 10% 

(..) sobre o valor do débito.(...) Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1228749 Nr: 14430-55.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA 

LTDA ME, SILVIA RAQUEL MIAHIRA SILVEIRA, NILDO FERNANDES 

SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:30246-GO

 Vistos etc.

I – Diante da argumentação dos embargantes contida em sua peça inicial, 

determino a remessa dos autos à contadora judicial para cálculo e 

atualização do débito, nos parâmetros do contrato de fls. 50/54, com os 

respectivos encargos contratados, ressaltando que seu débito é a partir 

da parcela vencida em 20/02/2014, no prazo de 15 (quinze) dias.

Assim, remetam-se os autos ao contador judicial.

II – Vindo aos autos o cálculo, intimem-se as partes a se manifestarem, no 

prazo legal.

III – Após, certifique-se e retornem os autos conclusos para análise dos 

embargos de declaração e posteriores manifestações.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1238814 Nr: 17743-24.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDO BENEDITO PIRES CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 Vistos etc.

Tendo em vista a decisão proferida nos autos apensos da Ação de 

Execução de Título Extrajudicial de n. 40252-56.2011 (Código 743298), 

remetam-se também estes autos ao cartório distribuidor para que seja 

realizada a redistribuição destes ao Juízo da Comarca de Várzea Grande 

competente, para que sejam processados e julgados, simultaneamente, 

evitando-se assim decisões conflitantes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 779670 Nr: 33153-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAMAGAYA GASTRONOMIA LTDA EPP, SHARLENE 

UHDRE ZEFERINO, SANDRA UHDRE ZEFERINO, RICARDO MARCIO 

ZEFERINO, RENAN UHDRE ZEFERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA FÁTIMA MARIZZO 

NASCIMENTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 10.932-E, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 103/107 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

da decisão proferida às fls. 102, pleiteando o acolhimento destes 

embargos, argumentando que o embargado quem deve arcar com os 

honorários periciais, bem como da sua incapacidade financeira que lhe 

impossibilita de arcar com os referidos honorários periciais.

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120).

O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum 

nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos.

Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e jurídicos 

necessários, e ainda questionados pelo embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo.

Pretende o embargante a reforma da decisão, pedido este que não é 

cabível em sede de Embargos de Declaração.

Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos 

Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1228381 Nr: 14324-93.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO APARECIDO DA SILVA ME, RICARDO 
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APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Em face do exposto, julgo PROCEDENTES os presentes “Embargos à 

Execução” promovidos por Ricardo Aparecido da Silva ME e Ricardo 

Aparecido da Silva contra Banco Bradesco S/A, devendo a Execução 

apensa (autos n. 32529-20.2010 – código 464690) ter prosseguimento 

nos seus ulteriores termos, e deverá observar os seguintes parâmetros:1. 

Limito os juros remuneratórios no patamar de 81,75% ao ano na cédula de 

crédito bancário contratada;Após a revisão do débito, desde o início do 

contrato, em havendo saldo a favor do embargante, deve-se em primeiro 

proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na 

forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a 

contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da 

data do dispêndio.Condeno o Banco embargado ao pagamento das custas 

processuais e em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) do valor da causa atualizado.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se e traslade-se cópia desta decisão para os autos de 

execução n. 32529-20.2010, código 464690.Após, desapensem-se os 

autos, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1296391 Nr: 7265-20.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDIOUNEY SILVANO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se o decurso de prazo da Sentença proferida nos autos 

apensos de n. 31840-05.2012 (código 778436), e, após o referido 

decurso de prazo, certifique-se e cumpra-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1250707 Nr: 21387-72.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MARIANO DA SILVA, PEDRO MARIANO DA 

SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, SEBRAE- SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ DE FRANÇA DIAS - 

OAB:16408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 Vistos etc.

Certifique a Secretaria acerca da tempestividade da Impugnação aos 

Embargos à Execução apresentada junto às fls. 52/61.

Sendo tempestiva, manifestem-se os embargantes sobre a Impugnação 

aos Embargos à Execução e documentos, no prazo legal, posto que, 

equivocadamente este juízo determinou a especificação de provas antes 

da manifestação quanto à Impugnação.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1133548 Nr: 24421-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO PAIER, JOSÉ ALVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado nos embargos propostos por 

RODOLFO PAIER e JOSÉ ALVES MARTINS em face do BANCO DO BRASIL 

S/A, mantendo-se hígido o título executivo, devendo dar prosseguimento a 

execução nos seus ulteriores termos. Por corolário, condeno os 

embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em favor do embargado, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, na forma da recomendação contida 

no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1270451 Nr: 27819-10.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVANIR DE MORAES BERTOLINO - EI, ADEVANIR DE 

MORAES BERTOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

CONSUMIDOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT, JOÃO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - 

OAB:14.051/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado nos embargos propostos por 

ADEVANIR DE MORAES BERTOLINO – EI E ADEVANIR DE MORAES 

BERTOLINO em face do AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A – MT FOMENTO, mantendo-se hígido o título executivo, 

devendo dar prosseguimento a execução nos seus ulteriores termos. Por 

corolário, condeno os embargantes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em favor do embargado, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma da 

recomendação contida no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil, 

obrigação que ficará suspensa por serem os embargantes beneficiários 

da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50, conforme 

decisão de fls. 09.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, traslade-se 

aos autos da execução apensa de código 1020198, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1234179 Nr: 16278-77.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TITO TRANSPORTES LTDA-ME, TITO LÍVIO DA SILVA, 

LIDIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445 - MT, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - 

OAB:5308-A

 Vistos etc.

Tendo em vista o cumprimento integral do acordo realizado entre as 

partes, homologado na execução (Feito n. 21328-21.2016 – código 

1126008), que trata exatamente do contrato, objeto desta ação, tenho que 

os presentes autos perderam seu objeto.

Diante disso, julgo e declaro extintos os presentes Embargos à Execução, 

pela evidente perda do seu objeto, consoante o art. 485, IV do Código de 
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Processo Civil.

Ante à renúncia do prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1240872 Nr: 18357-29.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DI PARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANA KARINE DELBEN 

FERREIRA DE LIMA - OAB:11.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6.189

 Vistos etc.

I – Converto o julgamento em diligência, pois de extrema necessidade a 

realização de prova pericial nos contratos, mormente a perícia contábil, 

para julgamento do feito.

Assim, em consonância com o disposto no art. 432, caput, do CPC, e 

determino a realização de perícia contábil. Para sua realização, nomeio 

como perito contábil o Perito JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, 

contador, com endereço a Rua Sírio Libanesa, n. 240, Bairro: Popular, CEP: 

78.045-390, nesta Capital, telefone: 3025-1463 / 9227-5932, devendo os 

embargantes arcarem com os honorários periciais, tendo em vista que a 

inversão do ônus da prova não implica na inversão do ônus financeiro, 

nem mesmo a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Intime-se o referido perito da presente nomeação e para apresentar a 

proposta de honorários, em 05 (cinco) dias.

II – Dê-se ciência às partes, intimando-as para oferecimento dos quesitos, 

bem como para indicarem assistentes técnicos, se o desejarem (art. 465, 

§ 1º do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1159166 Nr: 35593-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLUÇÕES INTEGRADAS E CONSULTORIA EM 

GESTÃO EMPRESARIAL LTDA ME, NEURISMAR FRANCISCO PEREIRA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Em face do exposto, julgo PROCEDENTES os presentes “Embargos à 

Execução” promovidos por Soluções Integradas e Consultoria em Gestão 

Empresarial Ltda ME e Neurismar Francisco Pereira de Oliveira contra 

Banco Bradesco S/A, devendo a Execução apensa (autos n. 

5323-31.2010 – código 418523) ter prosseguimento nos seus ulteriores 

termos, e deverá observar os seguintes parâmetros:1. Limito os juros 

remuneratórios no patamar de 31,87% ao ano nas cédulas de crédito 

bancário de n. 003.154.098 e 003.154.101 e de 31,83% ao ano na cédula 

de crédito bancário de n. 003.057.074.Após a revisão do débito, desde o 

início do contrato, em havendo saldo a favor do embargante, deve-se em 

primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de 

indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% 

ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a 

contar da data do dispêndio.Condeno o Banco embargado ao pagamento 

das custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 20% 

(vinte por cento) do valor da causa atualizado.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se e traslade-se cópia desta decisão para os autos de 

execução n. 5323-31.2010, código 418523.Após, desapensem-se os 

autos, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 793012 Nr: 47097-70.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON DOS SANTOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, WILSON LISANDRO VEIGA - OAB:15427

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 140/142 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

da sentença proferida às fls. 135/139, pleiteando o acolhimento destes 

para sanar a omissão no tocante à capitalização de juros, para reformar a 

sentença, quanto à capitalização mensal de juros, devendo esta ser 

afastada.

O embargado apresentou contrarrazões às fls. 145/147.

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120).

O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum 

nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos.

Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e jurídicos 

necessários, e ainda questionados pelo embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo.

Pretende o embargante a reforma da decisão, pedido este que não é 

cabível em sede de Embargos de Declaração.

Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos 

Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 758814 Nr: 11074-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SUPERMERCADO REAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39.274, RAFAEL CORDEIRO DO REGO - OAB:45.335/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído ao executado nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 793960 Nr: 264-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIS BARBARA MARQUES PEREIRA, G B 

MARQUES PEREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO UMBELINO NETO - 

OAB:10.209/MT

 Vistos etc.

Às fls. 73/76 consta a Sentença proferida nos autos dos embargos à 

execução que tramitaram em apenso de n. 5437-28.2014 (código 864763), 

com o devido trânsito em julgado às fls. 77.

Assim, para que seja analisado o pedido de fls. 70/71, deve o exequente 

trazer o novo cálculo do débito dos executados como redimensionado nos 

referidos embargos à execução, que revisou o contrato objeto da 

presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1101539 Nr: 11137-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT FOMENTO - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JISSO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA 

EPP, MARIO LUCAS SILVA CAMARGO, UBERALDO FERREIRA DA SILVA, 

MARINA SILVA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da manifestação do exequente de fls. 50/52, informando que houve 

o descumprimento do acordo firmado anteriormente entre as partes, tenho 

que, para que possa ser analisado o pedido de prosseguimento da ação, 

traga o exequente o cálculo atualizado do valor da dívida, descontando-se 

e demonstrando os valores pagos no acordo, em 10 (dez) dias, sob pena 

de indeferimento do pedido.

Com a planilha de cálculo do débito atualizado aos autos, certifique-se e 

voltem estes conclusos para análise do pedido de fls. 50.

Ressalto ainda que a execução tramita apenas em face de Jisso 

Transportes de Passageiros Ltda – EPP e Uberaldo Ferreira da Silva.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 455212 Nr: 26477-08.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELEMA DE RAMOS E CIA LTDA - ME, 

CARLOS SANTOS DA COSTA, SULEMA DE RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 993623 Nr: 20260-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, SEBRAE- SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MARIANO DA SILVA - ME, PEDRO 

MARIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se a suspensão determinada nos Embargos à Execução 

apensos (de código 1250707).

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 8860 Nr: 1832-65.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANTONIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO 

R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído aos executados nesta fase do 

processo.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 49747 Nr: 9003-73.2000.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Magdalena Guimarães e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da condenação do requerente ao pagamento das custas 

processuais (sentença de fls. 322/323) e da certidão de trânsito em 

julgado de fls. 356, remetam-se os autos para a Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca, para a realização dos trâmites constantes 

dos artigos 610 à 612 da 4ª Edição da CNGC do Foro Judicial, e que seja 

realizada a baixa na distribuição e arquivamento dos presentes autos, com 

as cautelas de estilo.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior
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 Cod. Proc.: 155780 Nr: 9097-79.2004.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 152009 Nr: 6229-31.2004.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARA VIBRANTZ, LUIZ CARLOS 

BOSIO, ELIAS ALBERTO VIBRANTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, MÁRIO 

FERNANDO DA SILVA CASTILHO - OAB:10.393/MT, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:15.729 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço 

a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e 

declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do CPC.Condeno o 

Banco requerente em custas processuais, mas deixo de condenar ao 

pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono 

constituído aos requeridos nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 781817 Nr: 35434-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:OAB/MT 6240

 Vistos etc.

Remetam-se os autos ao perito contábil, para ciência acerca da 

discordância das partes às fls. 836/837 e 838/882, bem como para 

proceder à retificação no cálculo, se for o caso.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 806000 Nr: 12474-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVO MESSIAS FRAZÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:OAB/MT 13.994-A, CRISTIANA VASCONCELOS B. MARTINS - 

OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo propôs Ação Monitória em face de 

Ivo Messias Frazão Espólio, pleiteando a apreensão do bem e citação do 

requerido.

Como consta dos autos, desde a juntada do mandado e certidão de fls. 

75/76 (21/11/2013), o requerente tem conhecimento do falecimento do 

requerido, em verdade, desde a propositura da demanda quando 

mencionou espólio e, embora este juízo tenha determinado ao requerente 

que regularizasse o polo passivo da demanda, este não o fez até a 

presente data, apesar de intimado diversas vezes, sob pena de extinção 

da ação, consoante decisões de fls. 79, 84 e 89.

Assim, em virtude do NÃO cumprimento da determinação de regularização 

do polo passivo da demanda, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.R.I.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 447843 Nr: 21566-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMARA SIMÕES SALZEDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ressalto ainda a redação do Código de Processo Civil/2015 constante 

no parágrafo 2º do artigo 240, ratificou os termos do artigo 219, parágrafo 

4º, do Código de 1916, impondo a mesma penalidade quanto à desídia e 

negligência do autor, no tocante ao cumprimento do prazo para 

citação.Vejamos o que dispõe o artigo 240 do CPC:Art. 240. A citação 

válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).§ 1º A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.§ 2º Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.§ 3º A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário.§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à 

decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. (grifo 

nosso)Assim, o requerente deveria ter providenciado a REGULAR 

execução da liminar com a citação válida da requerida dentro do prazo 

prescricional da ação, sob pena de incorrer no instituto da prescrição 

intercorrente.Demonstrado que o requerente não se utilizou de todas as 

formas de citação da requerida, dentro do prazo legal de prescrição, pois 

este prazo, quando ordenada a citação, retroagiu o prazo prescricional à 

data da propositura da ação, como acima transcrito no artigo 240, §1º do 

CPC.Ressalto ainda que a sua intimação para dar andamento ao feito, o 

que foi cumprido pelo juízo, não descaracteriza a ocorrência da 
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prescrição.Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os 

referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da 

decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 357646 Nr: 27972-58.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPER BABY COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Banco Bradesco S/A ajuizou Ação Monitória em face de Super Baby 

Comercial Ltda, objetivando o recebimento de um crédito no valor de R$ 

42.899,12 (dezenove mil, duzentos e oito reais e cinco centavos), 

representado pelos 03 (três) Borderôs de Descontos de Cheques. 

Acostou à inicial os documentos de fls. 12/24 e 28/33.

Requereu a expedição do competente mandado monitório e, não havendo 

pagamento, a sua conversão em procedimento executivo.

Devidamente citado o requerido às fls. 40, este permaneceu inerte, 

consoante certidão de fls. 43. Entretanto, por erro do juízo que expediu 

mandado de execução, foi chamado o feito à ordem em decisão de fls. 48, 

tornando a citação de fls. 40 inválida e determinado a correta expedição 

de mandado de citação da ação monitória.

Assim, regularmente citado o requerido às fls. 51, e carta de fls. 55/56, 

este permaneceu silente, conforme certidão de fls. 57.

Ante o exposto, com fulcro no §2º do artigo 701, do Código de Processo 

Civil, converto o mandado inicial em mandado executivo, constituindo de 

pleno direito o título executivo, no valor de R$ 42.899,12 (quarenta e dois 

mil, oitocentos e noventa e nove reais e doze centavos), corrigido até 

31/10/2008.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e em 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, devidamente atualizado, nos termos do § 2º do artigo 85, Código de 

Processo Civil.

Determino o prosseguimento do feito na forma prevista na Parte Especial, 

Livro I, Título II, Capítulo III, do CPC.

 P. R. I. C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Transitada em julgado, intime-se o exequente a providenciar a memória 

atualizada do débito, para prosseguimento na forma executiva de 

cumprimento de sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1110532 Nr: 14900-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALOESTE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS LTDA -ME, SAMUEL RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329

 Vistos etc.

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de 

Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde – MT ajuizou Ação Monitória em face 

de Metaloeste Construção e Prestação de Serviços Ltda – ME e Samuel 

Rodrigues, objetivando o recebimento de um crédito no valor de R$ 

29.515,11 (vinte e nove mil, quinhentos e quinze reais e onze centavos), 

representado pela Cédula de Crédito Bancário – Cheque Empresarial de n. 

C621717/30178-9. Acostou à inicial documentos de fls. 06v/34.

Requereu a expedição do competente mandado monitório e, não havendo 

pagamento, a sua conversão em procedimento executivo.

Devidamente citados os requeridos quando da formalização de acordo 

(fls. 58/69 e 71/72), houve o descumprimento do referido acordo, 

conforme informações do requerente de fls. 74/75.

Ante o exposto, com fulcro no §2º do artigo 701, do Código de Processo 

Civil, converto o mandado inicial em mandado executivo, constituindo de 

pleno direito o título executivo, no valor R$ 85.697,06 (oitenta e cinco mil, 

seiscentos e noventa e sete reais e seis centavos), corrigido até 

02/08/2018 (fls.74v/75).

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e em 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, devidamente atualizado, nos termos do § 2º do artigo 85, Código de 

Processo Civil.

Determino o prosseguimento do feito na forma prevista na Parte Especial, 

Livro I, Título II, Capítulo III, do CPC.

 P. R. I. C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Transitada em julgado, intime-se o exequente a providenciar a memória 

atualizada do débito, para prosseguimento na forma executiva de 

cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 872740 Nr: 11586-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZICLEI LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 724306 Nr: 19954-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEPH IBRAHIM KHARGY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUE ELLEN BALDAIA 

SAMPAIO - OAB:11366/MT

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 306 de 790



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 831456 Nr: 37132-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA DIAS COSTA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:14.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:15714/O

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído à requerida nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 756890 Nr: 9031-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ DE ARRUDA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEY MARTINS GUILHERME - 

OAB:21985-A, FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB:147020/SP, MOISES 

BATISTA DE SOUZA - OAB:149.225/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:13712, SUSIANE CRISTINA DALBEN - OAB:14376

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem quanto a notícia e homologação de acordo nos autos apensos 

n. 7203-87.2012 (código 755191).

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 257464 Nr: 20258-18.2006.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMF TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 729492 Nr: 25501-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILEY DOS SANTOS TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GONÇALVES 

PIMENTEL - OAB:16.250/MS

 (...) A conversão da presente busca e apreensão em ação de execução 

baseia-se nos requisitos do art. 784, inciso III, do CPC.Assim, defiro a 

conversão em ação de execução, nos termos do art. 5º do DL 911/69. 

Retifique-se a autuação, capa dos autos e oficie-se à Distribuição.2. 

Cite-se o executado para pagar a dívida de R$ 92.307,07 (noventa e dois 

mil, trezentos e sete reais e sete centavos) em 03 (três) dias, consoante 

se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, 

fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do CPC.3. Não 

havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o senhor 

Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e 

sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como 

proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da 

penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de 

Processo Civil.4. Fixo desde já honorários em 10% (dez por cento) do 

valor da dívida (item 02), e que se houver o pagamento integral no prazo 

de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante 

os termos do §1º do artigo 827 do Código de Processo Civil.5. Cumpra-se 

a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça.6. Intime-se 

o exequente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado.Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1189111 Nr: 1075-75.2017.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO FRUET CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a decisão proferida nos autos apensos da Ação 

Declaratória e de Revisão de Contrato Bancário de n. 54596-37.2014 

(Código 940061), remetam-se também estes autos ao cartório distribuidor 

para que seja realizada a redistribuição destes ao Juízo da Comarca de 

Paranatinga/MT competente, para que sejam processados e julgados, 

simultaneamente, evitando-se assim decisões conflitantes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1033708 Nr: 38464-65.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEI LUIZA DE MAGALHÃES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYWISON PAULA DE MORAES - 

OAB:10793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431

 Vistos etc.Observo que a presente demanda decorre de relação 

subjacente não adstrita à relação tipicamente bancária.Entrementes, com o 

provimento n.º 004/2008 do Conselho da Magistratura este Juízo passou a 

ter competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, independente do polo 

processual que ocupem.Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 

1º, do supracitado provimento, senão vejamos:(...)Nesse diapasão, tenho 

que, em se tratando esta ação de reparação por danos materiais e morais 

com pedido de liminar proposta por Marilei Luiza de Magalhães em face de 

Banco Panamericano S/A, APENAS de responsabilidade civil, cujo objeto 

da lide não atende às especificações da competência desta vara, a 

declaração de incompetência e a determinação de redistribuição é medida 

que se impõe.Neste sentido temos os julgados de conflitos negativos de 

competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste Juízo para 

continuar processando esta demanda, em relação ao polo passivo, que se 

visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao cartório distribuidor 

para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao Juízo Cível 

competente.Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 940061 Nr: 54596-37.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO FRUET CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO J. SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DELA JUSTINA - 

OAB:13133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA LOPES GERMANO 

PEREIRA - OAB:32835/PR, CRYSTIANE LINHARES - OAB:21425/PR, 

IONÉIA ILDA VERONEZE - OAB:26.856/PR, JOSÉ CARLOS 

SKRYSZOWSKI JUNIOR - OAB:45.445/PR

 Ante o exposto, declino a competência do processamento da causa para 

a Comarca de Paranatinga/MT, para onde determino sejam os autos 

remetidos, após a baixa e anotações de praxe.Custas pelo requerente, 

obrigação que fica suspensa por ser o requerente beneficiário da 

assistência judiciária, consoante Lei 1.060/50.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 733265 Nr: 29498-55.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONI SANTOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:9012-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos etc.Observo que a presente demanda decorre de relação 

subjacente não adstrita à relação tipicamente bancária.Entrementes, com o 

provimento n.º 004/2008 do Conselho da Magistratura este Juízo passou a 

ter competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, independente do polo 

processual que ocupem.Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 

1º, do supracitado provimento, senão vejamos:(...) Nesse diapasão, tenho 

que, em se tratando esta ação de indenização por danos morais com 

pedido de tutela antecipada proposta por Leoni Santos Gomes em face de 

Banco Bradesco Financiamentos S/A (atual denominação social de Banco 

Finasa BMC S/A), APENAS de responsabilidade civil, cujo objeto da lide 

não atende às especificações da competência desta vara, a declaração 

de incompetência e a determinação de redistribuição é medida que se 

impõe.Neste sentido temos os julgados de conflitos negativos de 

competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:(...) 

Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste Juízo para 

continuar processando esta demanda, em relação ao polo passivo, que se 

visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao cartório distribuidor 

para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao Juízo Cível 

competente.Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 865784 Nr: 6217-65.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS FERRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.Observo que a presente demanda decorre de relação 

subjacente não adstrita à relação tipicamente bancária.Entrementes, com o 

provimento n.º 004/2008 do Conselho da Magistratura este Juízo passou a 

ter competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, independente do polo 

processual que ocupem.Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 

1º, do supracitado provimento, senão vejamos:(...)Nesse diapasão, tenho 

que, em se tratando esta ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c obrigação de fazer, indenização por danos morais com pedido 

de antecipação de tutela inaudita altera pars proposta por Francisco 

Carlos Ferres em face de Banco Safra S/A, APENAS de responsabilidade 

civil, cujo objeto da lide não atende às especificações da competência 

desta vara, a declaração de incompetência e a determinação de 

redistribuição é medida que se impõe.Neste sentido temos os julgados de 

conflitos negativos de competência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso:(...)Isso posto, reconheço e declaro a 

incompetência deste Juízo para continuar processando esta demanda, em 

relação ao polo passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos 

remetidos ao cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição 

do mesmo ao Juízo Cível competente.Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 908912 Nr: 36084-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INOX LTDA - ME, 

ELEANDRO M. DE PAULA, HERLEY CRISITNA O SOBREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 11.242, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 214.

Proceda-se à alteração na capa dos autos fazendo constar como Ação 

em fase de Cumprimento de Sentença – Execução de Honorários, 

exequente: Ussiel Tavares da Silva Filho, e como executados: Indústria e 

Comércio de Inox Ltda – ME, Eleandro M. de Paula e Herley Cristina O 

Sobreira.

II – Ressalto que o Código prevê que, sendo possível a liquidação da 

sentença por cálculo aritmético, como é o caso dos autos, o credor 

requererá o cumprimento da sentença, na forma do artigo 524, instruindo o 

pedido com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, assim, 

deve prosseguir a execução com simples cálculos aritméticos, cumprindo 

o exequente os requisitos do artigo 509, §2º e 523 do CPC.

Desta forma, traga o exequente planilha atualizada de todo o valor que 

pretende executar, em 15 (quinze) dias, para que seja analisado o 

prosseguimento da demanda.

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 386267 Nr: 22240-62.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON JUNIOR FIGUEIREDO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069-A/MT, JOSÉ CARLOS SKRYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:45.445/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos pela ausência da execução da 

liminar.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1014563 Nr: 29546-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO NUNES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1049682 Nr: 46256-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA SILVA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo o acordo firmado entre as partes (fls. 60/62) para que surtam 

os devidos e legais efeitos, diante do pagamento integral do débito pela 

devedora, declarando o exequente satisfeito o débito, posto que 

anteriormente já havia sido homologado acordo entre as partes às fls. 50, 

com a extinção do feito pelo artigo 487, III, b, do CPC. Julgo e declaro 

extinto o processo, na forma da previsão contida no art. 924, II do CPC.

Honorários advocatícios e eventuais custas remanescentes serão 

arcadas pela executada, conforme entabulado no acordo.

Deixo de acolher o pedido de baixa de restrição junto ao RENAJUD, posto 

que não houve nenhuma determinação anterior deste juízo determinando a 

inclusão de restrição judicial perante ao DETRAN.

Ante à renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os presentes autos com as cautelas devidas. 

Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem 

ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em 

julgado, para o devido cumprimento de sentença.

P.R.I.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1079113 Nr: 934-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INBFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo por sentença o acordo celebrado pelas partes 

extrajudicialmente, com a quitação do débito, consoante documentos de 

fls. 126/129, com a concordância expressa da requerida e restituição à 

mesma do bem, pondo fim ao litígio. Em consequência, julgo e declaro 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil.

Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício 

expedido por este juízo determinando a inclusão de restrição judicial 

àquele órgão (DETRAN).

Honorários conforme pactuado, ficando as partes dispensadas do 

pagamento de custas processuais remanescentes, se houver, conforme 

artigo 90, §3º do CPC.

Ante à renúncia o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 705109 Nr: 39759-16.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO PRIME S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANILDA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído à requerida nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 309 de 790



 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 812457 Nr: 18949-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ALVARENGA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12090-MT, GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 833306 Nr: 38756-21.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO LORENZETTI SANCTIS PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Isso posto, julgo PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, 

I do Código de Processo Civil, e de consequência:I – Torno definitiva a 

liminar de fls. 45/46 e determino a limitação dos descontos de contratos 

relativos a empréstimos consignados em folha de pagamento em 30% 

(trinta por cento) de sua remuneração líquida (deduzidos Previdência, 

Imposto de Renda, Plano de saúde, Pensão Alimentícia, se houver) do 

requerente, em folha de pagamento, referente a todos os contratos de 

empréstimos consignados firmados com os requeridos: Banco 

Panamericano S/A, Banco Santander S/A e Banco Real S/A.A redução 

será proporcional aos valores das prestações, transformando o 

correspondente percentual faltante para novas prestações que deverão 

ser acrescidas ao final da vigência de cada contrato, não havendo 

inadimplemento, se abstenha de incluir o nome do requerente nos órgãos 

de proteção ao crédito.Condeno os requeridos ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por 

cento) do valor da causa, devidamente atualizado, devendo ser rateado 

entre os condenados, face ao princípio da causalidade adequada, 

consoante artigo 85, §2º do CPC.II – Oficie-se, imediatamente, ao 

Departamento de Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal de 

Cuiabá/MT, para que proceda à adequação dos débitos nos termos desta 

decisão.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 824201 Nr: 30268-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:PR/42.277

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação e, de 

consequência, declaro extinta a obrigação da requerente com o requerido 

em relação ao débito da parcela aqui consignada, vencida em 15/07/2013, 

resolvo o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Traga ainda o Banco requerido, em 05 (cinco) dias, os 

dados corretos do autorizado ao levantamento, seu nome, CPF/CNPJ, 

banco, agência e conta corrente, consoante determina o artigo 10, §5º da 

Resolução n. 15/2012/TP.Após, expeça-se o competente alvará para 

levantamento da quantia depositada nestes autos em favor do Banco 

requerido, para a devida baixa do saldo devedor da requerente e quitação 

do débito referente às parcelas depositadas nestes autos com vencimento 

em 21/04/2013 e 21/09/2013 (parcelas n. 51 e n. 56).Condeno o Banco 

requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

em favor da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da causa atualizado.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos 

autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1078262 Nr: 389-20.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO CESAR CATAFESTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, SERASA EXPERIAN- 

CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que se manifestem nos autos afirmando a 

possibilidade de proposta de acordo, diante da ausência do requerente na 

audiência designada, conforme documentos de fls. 249/251, no prazo de 

10 (dez) dias, sem prejuízo de eventual julgamento antecipada da lide.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1095574 Nr: 8659-33.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA NASCIMENTO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A 

OAB/MT

 Vistos etc.

Diante da discordância do Banco requerido às fls. 177/189, intime-se o 

perito para se manifestar acerca das petições, em 05 (cinco) dias.
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Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1102417 Nr: 11496-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO NUNES ANGELIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA S. MACEDO 

CURVO - OAB:OAB/MT 14511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

I – Proceda-se à alteração na capa dos autos e no sistema Apolo, fazendo 

constar como: Cumprimento de Sentença.

II – Diante da manifestação do Banco requerido de fls. 198/199 e do pleito 

do requerente de fls. 200, expeça-se o competente alvará para 

levantamento da quantia depositada, e suas devidas correções, ao 

patrono do requerente, consoante informações constantes da petição de 

fls. 200, por tratar-se de honorários advocatícios.

III – Cumpridos os itens anteriores, diante da certidão de trânsito em 

julgado de fls. 197, dê-se baixa na distribuição e retornem novamente os 

autos ao arquivo com as cautelas devidas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 836376 Nr: 41376-06.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA COSTA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO BMG S/A, 

BANCO BRADESCO S.A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS OLIVEIRA 

BERNADINO SILVA - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, JOSE ARNALDO 

JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, MARCELO TOSTES DE CASTRO 

MAIA - OAB:63.440/MG, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A, 

TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - OAB:15.483-A/MT

 Vistos etc.

I – Tendo em vista a certidão de tempestividade dos Recursos de 

Apelação de fls. 240, recebo as apelações de fls. 191/199, 223/227 e 

228/239, respectivamente, em seus regulares efeitos.

Por equívoco deste juízo, não constaram estas na decisão de fls. 254.

II – Ressalto que o Recurso de Apelação interposto pelo requerido Massa 

Falida do Banco Cruzeiro do Sul, foi desprovido, Agravo Interno apenso n. 

25999-45.2018.811.0000.

III – Diante da apresentação das Contrarrazões aos Recursos de 

Apelação às fls. 244/256, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 789500 Nr: 43512-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYOUB & CELANT LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Não há como acolher o pleito do executado de fls. 274/281, pois, conforme 

extrato da Conta Única anexo, a conta judicial destes autos está zerada, e 

os documentos constantes de fls. 276/278 se referem a processo 

existente junto à 7ª Vara Cível, possuindo, inclusive, número de conta 

judicial diversa da conta deste processo.

Em vista da certidão de trânsito em julgado de fls. 270, dê-se novamente 

baixa na distribuição e arquive-se o presente feito com as cautelas 

devidas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 353775 Nr: 24272-74.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIA REGINA MELO, VIA BRASIL COMÉRCIO 

DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 Vistos etc.

Compulsando detidamente os autos, constato que o exequente concordou 

com a proposta das executadas de pagamento parcelado dos honorários 

advocatícios, porém, não mais manifestaram nos autos.

Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seus 

patronos, via imprensa, para dar andamento ao feito requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da 

ação e arquivamento dos autos.

Em igual prazo, traga o exequente aos autos os dados corretos do 

autorizado ao levantamento, seu nome, CPF/CNPJ, banco, agência e conta 

corrente, consoante determina o artigo 10, §5º da Resolução n. 

15/2012/TP, para o devido levantamento da quantia depositada nestes 

autos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão também como intimação 

das executadas que não mais manifestaram nos autos após a 

concordância do exequente com o pagamento parcelado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1111927 Nr: 15487-45.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE MENGUAL MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A- CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉVERSON CAMPOS CONTO - 

OAB:15055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 465998 Nr: 33376-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON LUIZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Certidão de trânsito em julgado às fls. 91. Proceda-se à alteração na 

capa dos autos, bem como no sistema Apolo, fazendo constar como Ação 

em fase de Cumprimento de Sentença.
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II – Intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, posto que o Código prevê que, sendo possível a liquidação da 

sentença por cálculo aritmético, como é o caso dos autos, o credor 

requererá o cumprimento da sentença, na forma do artigo 524, instruindo o 

pedido com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, sob pena 

de arquivamento da demanda.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 847378 Nr: 50891-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA P. de 

O. MATOS - OAB:16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Não há como analisar o pleito de fls. 45, visto que foi extinto o feito.

Diante da certidão de trânsito em julgado de fls. 44, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 405252 Nr: 36941-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE FERREIRA CARNEIRO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ORTIZ GONZALEZ - 

OAB:4066/B

 Vistos etc.

Com a manifestação de fls. 472/481 acerca da certidão de fls. 463, 

remetam-se os autos à contadora judicial para ciência, 

manifestação/elucidação e, se for o caso, a realização de novo cálculo 

nos termos e limites da sentença de fls. 169/173, acórdão de fls. 369/371, 

com os devidos abatimentos de valores levantados, não havendo o que 

ser analisado fora do alcance das referidas decisões que transitaram em 

julgado às fls. 390.

Vindo o cálculo, manifestem-se as partes, em 05 (cinco) dias.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 423917 Nr: 8168-36.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON CARVALHO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DURANTE - OAB:10282, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Mais uma vez indefiro o pedido de fls. 158, posto que já decorrido quase 

01 (um) ano de seu pleito, inclusive de seu pleito anteriormente indeferido 

(fls. 146 e 150). REITERO que a suspensão da ação não tem o condão de 

eternizar o feito sem, contudo, dar fim a lide, avolumando a quantidade de 

processos na secretaria. Ademais, distribuído o feito em 11/03/2010 e, 

quando da tentativa, localizado valor em sua conta corrente.

Assim, intime-se o requerente, pessoalmente (via postal com AR), e seu 

patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da 

ação e arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 980587 Nr: 14366-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIELLE FABIANE COSTA PENHA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO NISHIYAMA - OAB:12919, 

JOAO CARLOS POLISEL - OAB:12.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16.160/A

 Vistos etc.

Em razão da divergência do débito exequendo, com apresentação de 

impugnações ao cumprimento de sentença, remetam-se os autos à 

contadora judicial para cálculo do débito, nos termos da sentença de fls. 

148/151 e acórdão de fls. 191/194.

Vindo o cálculo, manifestem-se as partes, em 05 (cinco) dias.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 12757 Nr: 2202-78.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATATA NHAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PROD ALIM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO POLLON - 

OAB:5.762-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549, DENISE ALVES DA CUNHA - 

OAB:10.110/MT

 Vistos etc.

I – Tendo em vista a certidão de tempestividade do Recurso de Apelação 

de fls. 265, recebo a apelação de fls. 250/256 em seus regulares efeitos.

II – Diante da apresentação das Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

às fls. 266/271, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, na 

oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1113910 Nr: 16301-57.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDER LARA MOURA ME, WANDER LARA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil, afasto os pedidos do requerente nos 

termos da fundamentação acima expendida, e, de consequência, condeno 

o requerente no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 10% (dez por cento) 

do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 

2º, do CPC.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1092224 Nr: 7155-89.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHN LENNON FERREIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Tendo em vista a decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial n. 

1.578.526 – SP, no qual o Ministro Relator determinou a suspensão de 

tramitação dos processos pendentes que versem sobre a questão 

afetada, ou seja, acerca da validade da cobrança, em contratos 

bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro de 

contrato e/ou avaliação do bem, até julgamento final do referido Recurso, 

assim, determino ad cautelam a suspensão do presente feito.

Assim, após o julgamento do mencionado Recurso, com a devida certidão 

de trânsito em julgado, voltem-me os autos conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 998707 Nr: 22904-83.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILZA BRASILIANA DA COSTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:15.758-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a ação nos termos do artigo 487, I do 

CPC.Condeno a requerente no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte 

por cento) do valor atualizado da causa, que ficará suspenso por ser 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50, 

fls. 94.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 789772 Nr: 43798-85.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA PRIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIADOS PCG-BRASIL MULTCARTEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação proposta por 

Francisco Carlos de Arruda Primo em face de Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios Não Padronizados PCG Brasil Multicarteira, de acordo 

com o artigo 487, I do Código de Processo Civil.Condeno o requerente no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte 

contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da 

causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 2º, do CPC, que ficará 

suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 

da Lei n. 1.060/50.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 927119 Nr: 47720-66.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERENI RIBEIRO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, 

BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY ANTONIO FERREIRA DE 

PINHO - OAB:9178-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122249/RJ, FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:15.758-A/MT, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 Vistos etc.

I – Diante das manifestações dos requeridos de fls. 416, 429 e 430, 

intime-se o perito para se manifestar acerca das mesmas, em 05 (cinco) 

dias.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

II – Quanto à manifestação da requerente de fls. 417/428, tenho que o 

requerido Banco Pan S/A está descumprindo a liminar concedida às fls. 

166/167, mantida, inclusive, em sede de Agravo de Instrumento às fls. 

355/357.

Intime-se o requerido BANCO PAN para cumprimento INTEGRAL DA 

DECISÃO DE FLS. 166/167, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação de multa diária ali arbitrada.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1165891 Nr: 38313-65.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA NELY FRAGA DE MELO, MARIA MAZZARELLO 

DE MELO, GILBERTO FRAGA DE MELO, JOSE ESTEVAM DE MELO FILHO, 

CICERO FRAGA DE MELO, HAROLDO FRAGA DE MELO, SILVIA NELY 

FRAGA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES BAENA 

CASTILLO - OAB:OAB13.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Converto o julgamento em diligência e determino ao Banco requerido que 

traga aos autos a integralidade dos contratos indicados às fls. 07 e 85, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

da lide.

Após, certifique-se e renove-se a conclusão, com urgência.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1172019 Nr: 41006-22.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON SANTANA MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - 

OAB:17234/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400/MG

 (...) O CPC é expresso e específico quando do cabimento dos Embargos 

de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, segundo Nelson Nery 

Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter 

substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” 

(Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, pág. 2120).Razão assiste ao embargante apenas no 

tocante ao erro material existente na decisão de fls. 163, quando 

mencionado perícia grafotécnica.Quanto à sua determinação de 

pagamento dos honorários periciais, verifico que consta na decisão todos 
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os fundamentos fáticos e jurídicos necessários, e ainda questionados pelo 

embargante, sendo esta extremamente clara em sua totalidade, assim não 

pairam dúvidas de qualquer trecho seu conteúdo.Pretende o embargante a 

reforma da decisão, pedido este que não é cabível em sede de Embargos 

de Declaração.Desta feita, ACOLHO os embargos declaratórios opostos 

APENAS para sanar a contradição ocorrida, fazendo constar na decisão 

de fls. 163:“(...)I – Converto o julgamento em diligência, pois de extrema 

necessidade a realização de prova pericial nos contratos, mormente a 

perícia contábil, para julgamento do feito.Assim, em consonância com o 

disposto no art. 432, caput, do CPC, e determino a realização de perícia 

contábil. Para sua realização, nomeio como perito contábil o Perito JOSÉ 

EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, contador, com endereço a Rua Sírio 

Libanesa, n. 240, Bairro: Popular, CEP: 78.045-390, nesta Capital, telefone: 

3025-1463 / 9227-5932, devendo o Banco requerido arcar com os 

honorários periciais, tendo em vista que a inversão do ônus da prova não 

implica na inversão do ônus financeiro, nem mesmo a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita.Intime-se o referido perito da presente 

nomeação e para apresentar a proposta de honorários, em 05 (cinco) 

dias.(...)”Mantenho a decisão no restante incólume.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1112755 Nr: 15843-40.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA RIOS LIMA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER ( BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Não obstante a discordância do requerido, apenas no tocante ao 

pagamento ou não dos honorários periciais, homologo, para que surtam os 

devidos efeitos, a proposta de honorários da perita vinda às fls. 124 de 08 

(oito) salários mínimos, cujo “quantum” reputo razoável e consentâneo 

com a complexidade do trabalho a ser desenvolvido.

Desta feita, intimem-se o requerido, consoante determinação de fls. 116, 

decisão esta que passou irrecorrida neste ponto, para providenciar o 

recolhimento dos honorários do perito, possibilitando a realização da 

perícia, tendo em vista que a inversão do ônus da prova não implica na 

inversão do ônus financeiro, nem mesmo a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser realizada 

penhora online em suas contas.

No mesmo prazo, deverá o Banco requerido apresentar a documentação 

solicitada pela Sra. Perita às fls. 122/123.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 888847 Nr: 22496-29.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELESTINO BISPO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 87.

Proceda-se à alteração na capa dos autos fazendo constar como Ação 

em fase de Cumprimento de Sentença.

II – Ressalto que o Código prevê que, sendo possível a liquidação da 

sentença por cálculo aritmético, como é o caso dos autos, o credor 

requererá o cumprimento da sentença, na forma do artigo 524, instruindo o 

pedido com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, assim, 

deve prosseguir a execução com simples cálculos aritméticos, cumprindo 

o exequente os requisitos do artigo 509, §2º e 523 do CPC.

Desta forma, traga a exequente planilha atualizada de todo o valor que 

pretende executar, em 15 (quinze) dias, para que seja analisado o 

prosseguimento da demanda de fls. 131/132.

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1068337 Nr: 54662-80.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALBERTINA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN VANESSA MENDENÇA 

PAGLIARINI - OAB:8400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15.483-A/MT

 Vistos etc.

Converto o julgamento em diligência e determino seja oficiado ao órgão 

pagador da requerente (Secretaria de Estado de Administração do 

Governo do Estado de Mato Grosso) para que traga aos autos os holerites 

da mesma de fevereiro/2009 até janeiro/2016 comprovando os descontos 

efetuados pelos requeridos, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 430991 Nr: 11435-16.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERBENA SILVA DA COSTA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 118.

Proceda-se à alteração na capa dos autos fazendo constar como Ação 

em fase de Cumprimento de Sentença.

II – Indefiro os reiterados pedidos de dilação de prazo do Banco 

requerente de fls. 120, 121, 122/123 e 124.

Ressalto que o Código prevê que, sendo possível a liquidação da 

sentença por cálculo aritmético, como é o caso dos autos, o credor 

requererá o cumprimento da sentença, na forma do artigo 524, instruindo o 

pedido com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, assim, 

deve prosseguir a execução com simples cálculos aritméticos, cumprindo 

o exequente os requisitos do artigo 509, §2º e 523 do CPC.

Desta forma, traga o exequente planilha atualizada de todo o valor que 

pretende executar, em 15 (quinze) dias, para que seja analisado o 

prosseguimento da demanda.

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 370678 Nr: 7472-34.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON ANTUNES MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 109/113 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

da sentença proferida às fls. 105/107, pleiteando o acolhimento destes 

embargos, posto que não foi analisada a sua petição de fls. 96/103 na 
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qual requereu a substituição do polo ativo pela cessão de crédito.

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120).

O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum 

nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos.

Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e jurídicos 

necessários, e ainda questionados pelo embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo.

Pretende o embargante a reforma da decisão, pedido este que não é 

cabível em sede de Embargos de Declaração.

Consta ainda na Sentença de fls. 105/107 a ressalva de que não foi 

analisada a mencionada petição protocolada em 03/08/2017, pois já havia 

prescrito o título em 03/03/2014 (fls. 106v).

Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos 

Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1133566 Nr: 24427-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que informem, em 15 (quinze) dias, se está 

incluso na Recuperação Judicial, que teve seu Plano Homologado, o 

crédito aqui cobrado e discutido, pois não ficou comprovado com a 

documentação trazida pelo requerido de fls. 139/164.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1098311 Nr: 9816-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE PISOS E CERAMICAS 

GISELE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) A conversão da presente busca e apreensão em ação de execução 

baseia-se nos requisitos do art. 784, inciso III, do CPC.Assim, defiro a 

conversão em ação de execução, nos termos do art. 5º do DL 911/69. 

Retifique-se a autuação, capa dos autos e oficie-se à 

Distribuição.Incluam-se ainda os demais executados na capa dos autos e 

no sistema Apolo, Antonio Carlos Dakmer e Terezinha Langner Ferreira 

Gomes.2. Cite-se o executado para pagar a dívida de R$ 20.799,84 (vinte 

mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) em 03 

(três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código 

de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do 

CPC.3. Não havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, 

deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens 

quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil.4. Fixo desde já honorários em 10% (dez por 

cento) do valor da dívida (item 02), e que se houver o pagamento integral 

no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade, 

consoante os termos do §1º do artigo 827 do Código de Processo Civil.5. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça.6. Intime-se 

o exequente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado.Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 786923 Nr: 40833-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CEZAR VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade do Recurso de Apelação (fls. 

57/61) às fls. 63 e tendo em vista que o executado não foi citado, subam 

estes autos à Egrégia Instância Superior, na oportunidade, apresento 

meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 19618 Nr: 1813-59.2000.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME ANTÔNIO MALUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7322-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes para requererem o que de 

direito, no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 441756 Nr: 18110-92.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI CARLOS COELHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência de número 70223 

DIVERGE do endereço indicado nos autos; impulsiono os autos para 

expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia 

de pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 785612 Nr: 39481-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A, MANOEL ARCANJO & 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEDA MARIA DE FIGUEIREDO PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Paz Neto - 

OAB:24301/O

 Vistos etc.

Compulsando os autos vejo que a decisão de fl. 104 passou irrecorrida.

Apresentado o cálculo do débito, referente aos honorários advocatícios 

arbitrados na sentença, intime-se a executada na forma indicada no artigo 

513, parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil, para pagamento do 

débito, nos termos do artigo 523 do citado Código.

 Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão para análise do pedido de fl. 105-v. Cumpra-se, 

servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1051224 Nr: 47028-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MOURA SILVA CONSULTORIA 

ME, ROSANGELA MOURA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 

84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro os pedidos de fls. 59, 60 e 61, pois teve o exequente tempo 

regular e necessário para sua manifestação nos autos.

Desta forma, intime-se o exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e 

seu patrono, via imprensa, para manifestar expressamente quanto à 

desistência ou não dos bloqueios efetuados pelo sistema Renajud às fls. 

48 e 49, para que possam ser retiradas tais restrições inclusas junto aos 

referidos bens, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser considerado 

desistente de tais bloqueios/penhoras, de extinção da ação e 

arquivamento dos autos.

Decorrido o prazo, certifique-se o necessário e retornem os autos 

concluso.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1147442 Nr: 30618-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA TELLES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos; impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia de 

pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 752880 Nr: 4757-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE AMALIA POQUIVIQUI, FABIO POQUIVIQUI DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

ao valores depositados de fls 426/427, sob pena de concordância tácita.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1126684 Nr: 21586-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENES DA SILVA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânzila Lopes Olazar Reges 

- OAB:22079/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte requerida para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias 

quanto a proposta de Honorários periciais de fls 91/93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 770907 Nr: 23949-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMMANUEL CLAUDIO PERARO IVANTES, 

ANDRE LUIS ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 768046 Nr: 20904-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YVA PAES DE BARROS, SEBASTIÃO 

FORTUNATO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 
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002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 791747 Nr: 45831-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR CAMARGO BODINI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 811072 Nr: 17573-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANTV CONSERTOS E COMÉRCIO DE 

TELEVISORES LTDA, JAYME MARTIMIANO JUNIOR, ROBSON TADEU DIAS 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça, tendo em vista a indicação de um 

novo endereço para efetuação da mesma conforme petição de página 

103, comprovando nos autos o depósito da mesma em conformidade com 

o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser 

realizado via emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; _no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1132088 Nr: 23909-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

CENTRO OESTE PANTANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY FRANCISCO DE BARROS, SEID PAES 

DE BARROS, IOLANDA SEBASTIANA FRANCISCO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:8.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça que não logro êxito em citar a 

executada KELLY FRANCISCO DE BARROS, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da 

parte requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora 

encartar aos autos o comprovante de pagamento das diligências para 

condução do Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line”. a fim de dar celeridade aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 398766 Nr: 31917-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORNELAS E ALVES DORNELA LTDA, 

LOURIVAL ALVES DORNELAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ BERTONI 

JUNIOR - OAB:12061/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 229.

II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença dos honorários de 

sucumbência de fls. 231/232.

 Intimem-se os executados na forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do 

artigo 523 do citado Código.

 III – O artigo 85 parágrafo 1º do Código de Processo Civil dispõe serem 

devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença.

Dessa forma, condeno os executados ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil.

IV – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 763534 Nr: 16122-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMILSON ADRIANO DE SOUZA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade do Recurso de Apelação (fls. 

52/57) à fl. 59, e diante da apresentação das Contrarrazões ao referido 

recurso às fls. 60/62, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, na 

oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1029645 Nr: 36648-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODO SHOP TRANSORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:OAB/MT 19.619, JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade do Recurso de Apelação (fls. 

162/169) à fl. 171, e diante da apresentação das Contrarrazões ao 

referido recurso às fls. 172/175, subam estes autos à Egrégia Instância 

Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1218232 Nr: 10937-70.2017.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACELINA VELASCO RONDON CORREA DA COSTA, 

DJALMA CORRÊA DA COSTA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA BRANDÃO 

SILVA CAMARGO MALVEZZI - OAB:16013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6.189/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade do Recurso de Apelação (fls. 

144/150) à fl. 152, e diante da apresentação das Contrarrazões ao 

referido recurso às fls. 153/166, subam estes autos à Egrégia Instância 

Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 839151 Nr: 43680-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELANO SOARES GONDIM ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl.93, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 86/91, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 785616 Nr: 39485-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVA MARIA DE FIGUEIREDO FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 Devidamente intimado para manifestar sobre o documento de fl. 85, pediu 

o banco requerente a suspensão, conforme petição de fl. 88.

 Transcorrido o prazo da suspensão, determinou o juízo a intimação do 

banco para dar andamento, como consta na decisão de fl. 89.

 Tendo em vista que a petição de fls. 91/101 é estranha aos autos, 

desentranhe-se.

 Intime-se o banco requerente para dar andamento ao feito, no prazo de 

48 horas, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.

sob pena de extinção e arquivamento.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 354881 Nr: 25330-15.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NITEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - 

ME, TELMIZA GARCIA DE DEUS, NIVALDO MORAES DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CARVALHO 

DIAS - DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:JOÃO PAULO

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 98 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 338013 Nr: 8676-50.2008.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME SHIOJ INADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade de fl. 171, dando conta dos 

Recursos de Apelação oferecidos pelas partes às fls.145/167 e fls. 

168/170, e diante das Contrarrazões aos referidos recursos às fls. 

173/179 e fls. 180/184, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 448545 Nr: 22008-16.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHURRASCARIA E PIZZARIA GAUCHA LTDA - 

ME, ROMANO NESTOR MAFACIOLLI, LEONIR DA CAS, IRENE BASTOS, 

MARISETE MOCELLIN MAFACIOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT

 Vistos etc

I - Indefiro o pedido de consulta de endereço referente à Churrascaria e 

Pizzaria Gaucha Ltda-Me, tendo em vista que já houve a citação da 

executada.

 II - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

III – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que 

este Juízo não possui convênio com o referido Sistema;

IV – Tendo em vista que no sistema Infoseg não se tem mais acesso para 

consulta de dados cadastrais, defiro a consulta dos referidos dados pelos 

Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Bacenjud, e para tanto, 

procedo à consulta de endereços dos executados:

- Romano Nestor Mafaciolli – CPF nº 240.750.430-53;

- Leonir da Cas – CPF nº 248.934.630-04;

- Marisete Mocellin Mafaciolli – CPF nº 253.343.828-60;

- Irene Bastos da Cas – CPF nº 838.314.287-00.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se do 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 422186 Nr: 7283-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. U. TEIXEIRA BORGES - ME, JOSE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 318 de 790



UBERCIABA TEIXEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 62 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 775689 Nr: 28950-93.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABANA MULTIMARCAS REPARAÇÕES 

AUTOMOTIVAS LTDA. EPP, AMANDA SOUZA MEIRELES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - OAB:4.939/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 51 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 445678 Nr: 20215-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHF DE CASTRO, WILSON LUIZ LENTCH 

PAWLINA, FRANCISCA HELENA FERNANDES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 74 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 389378 Nr: 24780-83.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALBERTO SABINO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 62 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 343096 Nr: 682-88.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON WELLINGTON PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 84 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1109065 Nr: 14288-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M. TERRAPLANAGEM LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 11.546-A, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que foi proferida sentença homologando o 

acordo realizado entre as partes, instrumentalizado às fls. 140/145, 

sentença de fl. 150, tendo inclusive ocorrido o trânsito em julgado da 

sentença, fl. 152.

Assim, exauriu-se a matéria nestes autos, ocorrendo a coisa julgada.

De forma que descumprido o acordo, deve o banco executar o acordo, em 

ação própria.

Motivo pelo qual, indefiro o pedido de fls.156/157.

Retornem os autos ao arquivo, imediatamente. Cumpra-se, servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 795697 Nr: 2037-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CHAPADA LTDA, JOÃO 

HELTON PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 82. Apesar do evidente equívoco do Juízo, ao 

deferir consulta e restrição de bens de propriedade dos executados, 

quando ainda não se deu a citação dos mesmos, mantenho as restrições 

realizadas via sistema Renajud (Detran/MT) apenas e tão somente a título 

de arresto.

Com efeito, antes de diligenciar no sentido de localizar bens passíveis de 

penhora e/ou arresto de propriedade dos executada, deve o exequente 

providenciar a efetiva e válida citação dos mesmos.

É sabido que prevalece entendimento no Superior Tribunal de Justiça de 

que a penhora não pode ser feita antes da citação.

 Ademais, o próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 854 fala de 
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ciência prévia, o que não autoriza a penhora antecipada.

 Ainda por analogia, a jurisprudência das duas turmas de direito público do 

Superior Tribunal de Justiça indica a necessidade de citação antes da 

penhora na execução fiscal.

Assim, a fim de que prossiga com atos expropriatórios, deve o exequente 

providenciar a efetiva citação dos executados.

Intime-se o banco exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o andamento do feito, efetivando a citação dos executados, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

Proceda-se à baixa da restrição do veículo de placa JZQ-1201, tendo em 

vista não ser de propriedade dos executados.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1014659 Nr: 29588-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, PAULO CESAR DA ROSA GÓES - 

OAB:18021-A, RODRIGO FRASSETTO GÓES - OAB:17981-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 51 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 732771 Nr: 28975-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DA ROCHA, MAURO APARECIDO 

FACHOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÁDIA TAYSE KUHNEN SULAS 

- OAB:8.658/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente de fl. 106, de penhora dos veículos de 

propriedade dos executados, localizados na consulta de bens junto ao 

sistema Renajud (Detran/MT), fls. 102/103.

 E para tanto, expeça-se mandado de penhora dos veículos de 

propriedade dos executados, descritos às fls. 102/103.

Em seguida, intime-se o executado acerca da penhora. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 820734 Nr: 26961-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 Vistos etc.

Trata-se de ação de embargos à execução, devidamente sentenciada, 

com trânsito em julgado, certidão de fl. 108.

À fl. 115 compareceu o banco comprovando o pagamento do débito, 

conforme depósito de fl. 116.

Diante da concordância do exequente com o pagamento efetuado, petição 

de fls. 124/125, tenho que o banco executado cumpriu a obrigação, 

satisfazendo a execução.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará do valor depositado na 

Conta Única, extrato que acompanha a presente sentença, em favor do 

exequente, na forma indicada à fls. 124/125, com os rendimentos 

creditados no período.

 Após, desapensem-se e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 814246 Nr: 20722-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO COMÉRCIO DE MÁRMORES E 

GRANITOS LTDA, MARCIA LEAO GIACOMETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo por sentença o acordo celebrado entre as partes, vindo às fls. 

25/27, em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos 

do artigo 924, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes e honorários advocatícios na forma pactuada no 

acordo.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 734190 Nr: 30470-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT, ELISANGELA HASSE - OAB:OAB/MT 8689, JEANNE 

KARLA RIBEIRO - OAB:8367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que apesar de não ter sido efetivamente 

citado, o executado compareceu aos autos espontaneamente à fl. 223, 

nomeando bem imóvel à penhora.

De forma que entendo ter tomado ciência inequívoca da presente ação. 

Motivo pelo qual, dou-o por citado.

À fl. 235 compareceu o banco exequente fazendo juntada do 

demonstrativo atualizado do débito e concordando com o bem nomeado à 

penhora pelo executado.

Assim, defiro o pedido do banco vindo à fl. 235. E para tanto, lavre-se 

termo de penhora do imóvel indicado à fl. 223, cópia da matrícula vinda à fl. 

224, de propriedade do Executado, intimando-se o devedor da penhora, 

conforme preceitua o art. 844, do Código de Processo Civil.

Em seguida, proceda-se o necessário para efetivar a inscrição da 

penhora no registro imobiliário (1º Serviço Registral de Nova Canaã do 

Norte/MT, fl. 224).

 Após, expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado. Vindo o 

laudo, sobre este se manifestem as partes, em 10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 381942 Nr: 17743-05.2009.811.0041
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 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCIR ANGELO OLIANI, GRASSY 

TEREZINHA VELHO OLIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 

-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente de fl. 132, de penhora dos imóveis de 

propriedade dos executados. E para tanto, expeça-se mandado de 

penhora dos imóveis matriculados sob nº 41.585 (apartamento) e nº 

41.586 (vaga na garagem), conforme pedido de fl. 132.

Em seguida, intime-se o executado acerca da penhora. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 811468 Nr: 17963-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação cautelar de exibição de documentos, devidamente 

sentenciada, com trânsito em julgado, certidão de fl. 290.

À fl. 292 compareceu o banco comprovando o pagamento do débito, 

conforme depósito de fl. 292-v.

Diante da concordância do exequente com o pagamento efetuado, petição 

de fls. 299/300, tenho que o banco executado cumpriu a obrigação, 

satisfazendo a execução.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará do valor depositado na 

Conta Única, extrato que acompanha a presente sentença, em favor do 

exequente, na forma indicada à fls. 299/300, com os rendimentos 

creditados no período.

 Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 242028 Nr: 10535-72.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS SVERSUT, NORMA REGINA DE 

OLIVEIRA SVERSUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de penhora online, vindo às fls. 104/105.

Com efeito, apesar da ordem preferencial prevista no Código de Processo 

Civil, observo que existem bens de propriedade dos executados, que já se 

encontram penhorados, conforme auto de penhora de fl. 49.

Assim, havendo constrição sobre bem imóvel de propriedade dos 

executados, bem como, sobre bens semoventes (150 vacas, matriz, na 

raça nelore), deveria o exequente providenciar os devidos atos 

executórios necessários a fim de efetivar a alienação dos bens gravados 

de penhor, como forma de satisfazer seu crédito.

Ao depois, vejo que devidamente intimado para manifestar acerca da 

desistência da penhora realizada, o exequente manifestou à fl. 104, no 

sentido de manter a penhora de fl. 49.

 II – Compulsando os autos observo que os devedores ajuizaram 

embargos à execução (Feito nº 2781/2008 – código: 308745), tendo o 

Juízo realizado a revisão do contrato, título executivo que fundamentou a 

presente execução.

Tendo em vista a sentença proferida nos embargos à execução, cópia de 

fls. 68/75 e acórdão de fls. 76/81, necessário se faz a apuração do 

débito, nos parâmetros determinados na sentença que revisou o contrato.

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos 

autos o cálculo do débito, realizado nos parâmetros determinados na 

sentença proferida nos autos de embargos à execução.

III – Em seguida, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

trazer aos autos notícias da carta precatória, expedida à Comarca de 

Chapada dos Guimarães/MT, objetivando a avaliação do imóvel penhorado, 

conforme determinado no despacho de fl. 100.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 216039 Nr: 24890-24.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSO A FRENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALÇADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OSCHOVE - OAB:6.325/MT, ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA - 

OAB:7.979, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, 

Jonas Roberto Justi Waszak - OAB:17447/PR, LARISSA ÁGUIDA 

VILELA PEREIRA - OAB:9.196/MT, RENATA CINTRA DE CARVALHO - 

OAB:9.387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, FABIANO ALVES CORREA DA COSTA 

- OAB:9224, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 Vistos etc.

Apesar de devidamente intimada a instituição financeira autora, HSBC 

Bank Brasil S/A, a dar andamento ao feito, aviso de recebimento de fl. 574, 

e por seu patrono via imprensa, tenho que a mesma permaneceu inerte, 

conforme certidão de fl. 575, motivo pelo qual, defiro o pedido da 

executada de fl. 576 e entendo pela extinção do feito.

Em consequência, diante do abandono da causa pela exequente por mais 

de 30 dias, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela instituição 

financeira exequente.

Em não havendo o pagamento das custas no prazo indicado, determino 

que anote-se no distribuidor o nome do devedor das mesmas.

Condeno o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em favor do executado, que fixo em 10% (dez por cento) do 

valor da causa devidamente atualizado, em decorrência do princípio da 

causalidade, nos termos do §2° do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 701468 Nr: 36089-67.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO RUBLES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:OAB/MT1.8071 A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerida para manifestar-se 

quanto a manifestação da contadoria, acostada as fls 172/174.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1014573 Nr: 29548-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUZION COMERCIO DE BATERIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTEO 

DA ALMEIDA - OAB:MT/ 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO RAMÃO - 

OAB:209.551/SP

 Vistos etc.

Intime-se a requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca das cópias de depósitos de fls. 113/117, bem como, acerca da 

petição do banco de fls. 118/119.

Após, renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 851738 Nr: 54659-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIVALDO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT, NADIR BLEMER CARVALHO - OAB:11595/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853/RN, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386/SP

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 207.

II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 209/211.

 Intime-se o executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do 

Novo Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do 

artigo 523 do citado Código.

 III – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil dispõe 

serem devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de 

sentença.

Dessa forma, condeno o banco executado ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

IV – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 398733 Nr: 32256-75.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO CASTRO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado.

II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 1396/140 e 

141/142.

 Intime-se o executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do 

Novo Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do 

artigo 523 do citado Código.

 III – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil dispõe 

serem devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de 

sentença.

Dessa forma, condeno o banco executado ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

IV – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 247303 Nr: 14972-59.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. M. BAR E WISKERIA LTDA, VANTUIL BELO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERLON SALES - OAB:16.094

 Vistos etc.

I – Oficie-se à Conta Única determinando a localização e vinculação a 

estes autos do valor penhorado e transferido de fl. 73, e para tanto, 

encaminhe-se cópia do referido extrato de protocolamento de ordem de 

bloqueio.

II – Indefiro os pedidos do banco, contidos na petição de fls. 125/127. Com 

efeito, conforme se observa dos pedidos, tratam-se de requerimentos 

genéricos, configurando que o exequente sequer manuseou os autos.

III – A fim de que o Juízo possa analisar o pedido do executado, vindo às 

fls. 128/129, traga o mesmo aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

documentos comprobatórios de que trata-se efetivamente de conta 

poupança a conta bloqueada.

IV – Indefiro o pedido do banco exequente de desbloqueio de veículo, 

vindo à fl. 131. Com efeito, o referido veículo já foi efetivamente 

desbloqueado, conforme decisão de fl. 118 e comprovante de remoção de 

restrição de fl. 124.

Intimem-se. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 89375 Nr: 1902-82.2000.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE RAUL MENDONZA CAMPROVIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2809 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

15 (dez) dias quanto a MANIFESTAÇÃO PERICIAL encartado aos autos as 

fls sob pena de concordância tácita

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 154865 Nr: 916-02.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO NUNES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO SOARES MONTEIRO 

- OAB:7070-A/MT, DANILO DE OLIVEIRA NUNES - OAB:10.022

 Vistos etc.

Diante da determinação da Corregedoria deste E. Tribunal de Justiça para 

realização de tentativa conciliatória nestes autos, durante a semana de 

mediação/conciliação, vieram-me os autos em conclusão.

Apesar da referida determinação os autos vieram quando me encontrava 

em usufruto de férias regulamentares, assim, não foi possível a 

designação de data para a audiência se realizar durante a semana de 

mediação/conciliação.
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Desta forma, em cumprimento ao Provimento nº 56/2007 da CGJ, bem 

ainda, tendo em vista as inovações trazidas pelo Código de Processo Civil, 

que determinam a tentativa de terminar os litígios mediante concessões 

mútuas, consoante dispõe seu artigo 139, inciso V, designo audiência de 

conciliação, para o dia 12/12/2018 às 16:00 horas, para tentativa de 

composição nos presentes autos.

Determino ao banco exequente, que verifique atentamente as 

particularidades do caso e compareça a esta audiência devidamente 

munido de proposta para solução amigável.

Deve também o executado comparecer à audiência munido de proposta 

para solução amigável.

E para tanto, intimem-se as partes e seus patronos. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1341035 Nr: 18006-22.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEBERT ERIC SUSUKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, APOLINARIO GONÇALVES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILLIAN VITORIA ALVES DE 

FARIA - OAB:19509/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Webert Eric Susuki interpôs perante este juízo os presentes 

“Embargos de Terceiro” em face de Agência de Fomento do Estado de 

Mato Grosso – MT FOMENTO e Apolinário Gonçalves de Queiroz, 

objetivando desconstituir penhora de bem móvel.Alega ser legítimo 

possuidor do automóvel de marca/modelo Volkswagen Gol 1.0, 

ano/modelo 2008/2009, cor vermelha, placa KAP-2351, renavam 

00122767853. (...) Dessa forma, suficiente apenas a prova da 

propriedade ou o exercício da posse sobre a coisa ameaçada para que se 

assegure ao possuidor e/ou proprietário, em sede de liminar, a proteção 

provisória invocada, enquanto se aguardar a discussão sobre a legalidade 

da medida constritiva ordenada.Com a prova documental que vem 

instruindo o pedido, comprova o embargante que, de fato, detém a 

propriedade e posse do imóvel a que alude o seu pedido, bem ainda de 

que não faz parte da relação processual na ação da qual emergiu a 

medida combatida, atendendo assim aos pressupostos legais para o 

exercício dos embargos de terceiro.Da análise sumária dos autos, tenho 

que o pedido comporta acolhida. Vale ressaltar também que a venda 

judicial do bem poderá acarretar prejuízos ao embargante, caso a 

presente ação venha a ser julgada procedente.Defiro ainda o pedido de 

manutenção de posse, na medida em que pode estar na iminência de 

sofrer turbação na posse mansa e pacífica sobre o bem 

constritado.Diante disso, recebo os presentes embargos para discussão 

e, de consequência, suspendo quaisquer atos expropriatórios referentes 

ao veículo ora discutido (marca/modelo Volkswagen Gol 1.0, ano/modelo 

2008/2009,  cor  ve rme lha ,  p laca  KAP-2351 ,  renavam 

00122767853).Traslade-se cópia da presente decisão para os autos da 

execução apensos. Intime-se.Após, citem-se os embargados para os 

termos da presente ação, art. 679 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 344 e 346, ambos do 

Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 94952 Nr: 7814-94.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENA FERNANDES CATALÁ 

COUTINHO-ME, SIRLENA FERNANDES CATALÁ COUTINHO, HERNANDES 

SILVA COUTINHO, MARIA FERNANDI CATALÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELLA AUXILIADORA 

RODRIGUES COUTINHO CATHALAT - OAB:12336, LEO CATALA JORGE 

- OAB:17525/O, Lúcia Bezerra - OAB:2.280/MT, Lucia Bezerra Pache 

- OAB:2280/MT, MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO COUTINHO - 

OAB:6920-MT, MONIQUE ABREU GAMA - OAB:12716/MT, NILO ALVES 

BEZERRA - OAB:2830/MT, TEREZINHA J. R. MILANI - OAB:2852/MT

 Vistos etc.

I – Compulsando os autos, verifico que os executados compareceram às 

fls. 356/367, postulando pela prescrição da causa de pedir, em razão do 

suposto transcurso de mais de 03 (três) anos e 09 (nove) meses.

Todavia, observo que a parte exequente, no transcorrer do tempo, vêm 

promovendo o impulsionamento processual no feito, objetivando a busca 

de bens dos executados.

Não vejo como reconhecer a prescrição, vez que o banco exequente está 

promovendo o andamento do feito. Bem ainda, verifico que não ocorreu a 

inércia continuada e ininterrupta no curso do processo.

A prescrição para a execução de cédula de crédito industrial é de três 

anos, por força do disposto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, de 

modo que, na hipótese, a prescrição intercorrente se consumaria com a 

paralização injustificada do feito, por evidente desídia do credor, pelo 

referido prazo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Desta forma, entendo que se tratando de matéria de ordem pública, a 

ocorrência da prescrição intercorrente se dá nos casos em que o 

exequente não parece colaborar com a solução do próprio direito, 

perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido 

impulsionamento, o que não é o caso dos presentes autos.

Nesse sentido, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO, APÓS A 

SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, FIXANDO PRAZO' PARA QUE O EXEQUENTE 

INDIQUE BENS À PENHORA, SOB PENA DE ARQUÍVAMENTO DOS AUTOS 

DA EXECUÇÃO. CREDOR QUE LIMITA-SE A PEDIR NOVA SUSPENSÃO DO 

PROCESSO, SEM DEMONSTRAR TER DILIGENCIADO PARA O ÊXITO DA 

EXECUÇÃO OU REQUER MEDIDA QUE SÓ POSSA SER OBTIDA POR 

INTERMÉDIO DO JUDICIÁRIO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS, E 

CONSEQUENTE FLUÊNCIA DO PRAZO PARA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, CASO MANTIDA A INÉRCIA DO EXEQUENTE. 

POSSIBILIDADE.

1. "A suspensão da execução, a pedido do exequente e autorizada 

judicialmente, constitui fator impeditivo à fluição da prescrição 

intercorrente, que pressupõe inércia da parte, o que não ocorre se o 

andamento do feito não está tendo curso sob respaldo judicial" (REsp 

63.474/PR, ReI. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, 

DJ 15.8.2005).

2. A atividade jurisdicional executiva incide sobre o patrimônio do devedor, 

e não sobre a sua pessoa, sendo seus bens presentes e futuros, à 

exceção daqueles impenhoráveis, que respondem pelo inadimplemento da 

obrigação, conforme disposto nos artigos 591 do Código de Processo Civil 

e 391 do Código Civil.

3. Não parece razoável que, sem demonstrar o exequente atividade 

durante o prazo de suspensão do processo - adotando diligências para o 

êxito da execução -, possa o litígio perdurar indefinidamente, mantendo a 

instabilidade jurídica e assoberbando o Judiciário com feito que, pela 

inação do exequente, não caminha para a sua solução. Desse modo, se 

realizada intimação com advertência, e ainda assim o credor não 

apresentar bens do devedor ou não requerer outras medidas pertinentes, 

fica inviabilizado o prosseguimento da execução, não cabendo a 

renovação da suspensão processual.

4. Recurso especial não provido'. (Processo: REsp 991507 / RN 

(2007/0211249-9), Relator: Ministro Luiz Felipe Salomão, Órgão Julgador: 

Quarta Turma, Data do Julgamento: 16/08/2012, Data da Publicação: DJe 

29/08/2012)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO, APÓS A 

SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, FIXANDO PRAZO' PARA QUE O EXEQUENTE 

INDIQUE BENS À PENHORA, SOB PENA DE ARQUÍV AMENTO DOS AUTOS 

DA EXECUÇÃO. CREDOR QUE LIMITA-SE A PEDIR NOVA SUSPENSÃO DO 

PROCESSO, SEM DEMONSTRAR TER DILIGENCIADO PARA O ÊXITO DA 

EXECUÇÃO OU REQUER MEDIDA QUE SÓ POSSA SER OBTIDA POR 

INTERMÉDIO DO JUDICIÁRIO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS, E 

CONSEQUENTE FLUÊNCIA DO PRAZO PARA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, CASO MANTIDA A INÉRCIA DO EXEQUENTE. 

POSSILIDADE. 1." A suspensão da execução, a pedido do exequente e 

autorizada judicialmente, constitui fator impeditivo à fluição da prescrição 

intercorrente, que pressupõe inércia da parte, o que não ocorre se o 

andamento do feito não está tendo curso sob respaldo judicial" (REsp 

63.474/PR, ReI. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, 

DJ 15.8.2005). 2. A atividade jurisdicional executiva incide sobre o 

patrimônio do devedor, e não sobre a sua pessoa, sendo seus bens 
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presentes e futuros, à exceção daqueles impenhoráveis, que respondem 

pelo inadimplemento da obrigação, conforme disposto nos artigos 591 do 

Código de Processo Civil e 391 do Código Civil. 3. Não parece razoável 

que, sem demonstrar o exequente atividade durante o prazo de 

suspensão do processo - adotando diligências para o êxito da execução 

-, possa o litígio perdurar indefinidamente, mantendo a instabilidade jurídica 

e assoberbando o Judiciário com feito que, pela inação do exequente, não 

caminha para a sua solução. Desse modo, se realizada intimação com 

advertência, e ainda assim o credor não apresentar bens do devedor ou 

não requerer outras medidas pertinentes, fica inviabilizado o 

prosseguimento da execução, não cabendo a renovação da suspensão 

processual. 4. Recurso especial não provido'.

Diante disso, indefiro o pedido de prescrição, postulado às fls. 114/121.

II – Intime-se o banco requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover ao andamento do feito, aduzindo o que entender de direito.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1143317 Nr: 28825-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 99/100, intime-se o executado pessoalmente (via 

postal, com AR), no endereço mencionado às fls. 100, para indicar a 

localização do bem, objeto da lide, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, certifique o necessário.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 421099 Nr: 6689-08.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULEIDE ANGELA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 277.

Em vista disso, proceda-se às anotações de praxe na capa dos autos, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença.

II – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) 

do valor executado, consoante artigo 85, §1º do CPC.

III – Assim, intime-se o executado, para pagamento do débito, na forma 

indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, nos 

termos do artigo 523 do citado Código.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 404800 Nr: 36643-36.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETALIVIO PEREIRA MARTINS NETO, AGRO ETHAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668/MT, SERGIO ANTONIO MEDA - OAB:6320/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, às fls. 27 

(agravo interno).

Em vista disso, proceda-se às anotações de praxe na capa dos autos, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença.

II – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) 

do valor executado, consoante artigo 85, §1º do CPC.

III – Assim, intime-se o Banco executado, para pagamento do débito, na 

forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 

nos termos do artigo 523 do citado Código.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

IV – Intime-se novamente o Banco executado para que exiba nos autos as 

cópias dos contratos de limite de crédito, os extratos e as cédulas rurais, 

desde o início de cada uma delas, no prazo de 10 (dez) dias, sob as 

penas do artigo 400, inciso I do CPC (que serão aplicadas na ação 

principal), consoante determinado na sentença de fls. 121/122.

 Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 789459 Nr: 43465-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELIO GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo 

para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito.Desta forma, por 

tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição 

intercorrente nos casos em que o requerente não parece colaborar com a 

solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem 

mesmo dando o devido impulsionamento.(...)Com base nestas premissas, 

conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição intercorrente 

merece acento, na medida em ¬que a impossibilidade de satisfação do 

crédito cobrado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a 

prescrição, ex vi, art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil de 

2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro no artigo 487, II, do CPC.Condeno o Banco 

requerente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento 

de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído ao 

requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 290124 Nr: 20618-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 
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BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 230/233.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

 P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 752632 Nr: 4496-49.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMELA DANI AUREA DA CRUZ PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Às fls. 189/191 compareceu o Banco executado informando o pagamento 

da condenação.

A parte exequente comparece aos autos pleiteando pelo cumprimento de 

sentença, apresentando o cálculo débito atualizado, consoante fls. 

192/194.

Diante disso, intime-se o exequente, para informar os dados corretos do 

autorizado ao levantamento, seu nome, CPF/CNPJ, banco, agência e conta 

corrente, consoante determina o artigo 10, §5º da Resolução n. 

15/2012/TP, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados na 

Conta Única, em favor do exequente.

Ante o pagamento da integral da condenação, julgo e declaro extinto o 

processo em fase de cumprimento de sentença, na forma da previsão 

contida no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 136543 Nr: 21145-07.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO DE OLIVEIRA FLORENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente, para trazer aos autos a planilha atualizada do valor 

que pretende executar, bem ainda, incluindo os valores fixados às fls. 

224, em 10 (dez) dias.

Após, retornem os autos conclusos.

 Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 934818 Nr: 51894-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIROTTI COMÉRCIO VAREJISTA VESTUÁRIO 

LTDA ME, JOSÉ ROBERTO GIROTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Intime-se o exequente para manifestar acerca da certidão de penhora e 

avaliação lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça às fls. 63/68, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

II – Defiro o pedido de fls. 61, desentranhe-se o mandado de fls. 63, 

intimando os executados da penhora efetivada e da avaliação (fls. 64/68), 

para cumprimento no mesmo endereço, ficando autorizado o meirinho dos 

benefícios do art. 212, do CPC.

III – Intime-se ainda o exequente para providenciar o recolhimento do 

depósito da diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 286422 Nr: 8257-64.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEMIR CLAYTON NEVES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, REANTO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:MT 19.198

 Vistos etc.

 I – Indefiro o pedido de consulta ao SERASA-JUD, haja vista que este 

juízo não possui convênio junto ao referido sistema.

II – Intime-se a parte autora pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono via imprensa, para manifestar sobre a petição do executado às 

fls. 118, parte final, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 769270 Nr: 22221-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE SALAME MFG, LUCIA INES 

TURRA, EDUARDO BUSANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta 

por Banco Itaú Unibanco S/A (atual denominação do Unibanco – União de 

Bancos Brasileiros S/A) em face de Indústria de Salame MFG Ltda, Lúcia 

Inês Turra e Eduardo Busanello.Relatou o Banco exequente que firmou 

com os executados uma Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo de n. 

45525930981 (448222315), no valor de R$ 59.843,18, em 04/05/2010, pela 

qual estas se tornaram inadimplentes, totalizando o débito na quantia de 

R$ 89.983,13, atualizado até 22/05/2012.A ação foi distribuída em 

28/06/2012, e decisão inicial proferida em 19/07/2012, determinando a 

citação dos executados.Às fls. 48 foi devidamente citado o executado 

Indústria de Salame MFG (...)DISPOSITIVOI – Em face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro, apenas e tão somente quanto aos 

executados não citados Lúcia Inês Turra e Eduardo Busanello.Condeno o 

Banco exequente em custas processuais, mas deixo de condenar ao 

pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono 

constituído aos executados nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

promova as alterações necessárias na capa dos autos e no sistema 

Apolo, excluindo os executados Lúcia Inês Turra e Eduardo Busanello.Fica 
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autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.II – Quanto ao executado citado 

(Indústria de Salame MFG), intime-se o exequente, pessoalmente (via 

postal, com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob de extinção da ação e arquivamento dos autos.Decorrido o prazo, 

certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 393265 Nr: 28701-50.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA DOS SANTOS ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. O Tribunal a quo negou provimento ao Agravo de Instrumento, e assim 

consignou: "No caso dos autos, o precatório foi expedido em 09 de março 

de 2000 (fl. 137), quando, então, o procurador passou a ter legitimidade 

para execução dos honorários sucumbenciais. A partir daí começa a fluir 

o prazo para cobrança da referida verba. A Súmula 150 do STF 

estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da 

ação. (...) Por sua vez, o procurador postulou o pagamento da verba 

honorária apenas em 27 de fevereiro de 2014 (fl.339), quando já 

transcorrido o prazo prescricional. Desta forma, a manutenção da decisão 

agravada é medida que se impõe. Ante o exposto, voto por negar 

provimento ao recurso." (fls. 531-532, grifo acrescentado).3. Com relação 

à prescrição, esclareça-se que para acolher a tese dos recorrentes é 

necessário o reexame dos fatos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 

A propósito: AgRg no AREsp 391.312/SC, (...) Com base nestas 

premissas, conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição 

intercorrente merece acento, na medida em ¬que a impossibilidade de 

satisfação do crédito cobrado/executado carece do pressuposto de 

exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 5º, I, do Código 

Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituo o título executivo que lhe serve de parâmetro.Condeno 

o Banco exequente em custas processuais, mas deixo de condenar ao 

pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono 

constituído a executada nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 19908 Nr: 273-10.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MIRANDA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, 

FERNANDA LIMA MIRANDA ROCHA - OAB:8600

 Vistos etc.

I – Certifique a Secretaria acerca do decurso de prazo para cumprimento 

do executado quanto à decisão de fls. 589, item I.

II – Ante o silêncio do exequente e a concordância da executada, bem 

ainda, diante dos argumentos expendidos pelo perito contábil às fls. 

593/595, homologo, para que surtam os devidos efeitos, a proposta de 

honorários do perito vinda às fls. 593/595, e para tanto, fixo o montante de 

R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais), cujo “quantum” reputo 

razoável e consentâneo com a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido.

III – Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar 

o recolhimento dos honorários do perito, possibilitando a realização da 

perícia.

IV – Em sendo realizado o depósito dos honorários do perito contábil, 

autorizo o levantamento de 50% (cinquenta por cento) da quantia 

depositada em favor do perito nomeado, a ser liberado antes da realização 

da perícia, e o restante a ser liberado após a apresentação do laudo 

pericial, para tanto deve o Sr. Perito trazer aos autos, em 05 (cinco) dias, 

os dados corretos, como CPF/CNPJ, banco, agência e conta corrente, 

consoante determina o artigo 10, § 5º da Resolução n. 15/2012/TP.

Desde já, determino a realização da perícia contábil e designo o dia 

26/11/2018, às 14:00 horas para o início dos trabalhos periciais, devendo 

o senhor perito apurar o valor atualizado da dívida.

Intimem-se o perito nomeado, as partes e seus patronos. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 243362 Nr: 11892-87.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERASA-CENTRALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE BANCOS 

SOCIEDADE ANÔNIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODAR PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:6.651-A/MT, LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO TAVARES - 

OAB:OAB/MT 3961, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:5871, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO 

ZAIM - OAB:4656/MT

 Vistos etc.

I – Devidamente intimado para o pagamento dos honorários de 

sucumbência arbitrados na sentença de fls. 263/265, o executado não 

apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e nem comprovou o 

pagamento do débito, consoante certidão de fls. 445.

II – Entretanto, para análise do pedido de penhora online às fls. 446, 

intime-se o exequente, para trazer aos autos a planilha atualizada do valor 

que pretende executar, bem ainda, incluindo os valores fixados às fls. 

443, em 10 (dez) dias.

Após, retornem os autos conclusos.

 Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 362782 Nr: 32645-94.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEY COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:5871

 Vistos etc.

Intime-se o Banco executado para manifestar sobre a petição de fls. 199, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação de decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 763879 Nr: 16485-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO FERNANDO BALDINI - ME, DANILO 

FERNANDO BALDINI, PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, às fls. 52/53 as 

publicações do edital de citação dos executados.

Extrai-se da certidão de fls. 54 que, embora citados por edital, os 

executados não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fls. 54 informando que os executados 

deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1050585 Nr: 46696-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDES DISTRIBUIDORA DE MOTOS, 

MÁQUINAS E LOCAÇÃO LTDA, THIAGO JOSE FERNANDES, GIOVANI 

DADALT CRESPANI, ALINE VIECILI CRESPANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:160487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, às fls. 72/73 e 75/77, 

juntou as publicações do edital de citação dos executados.

Extrai-se da certidão de fls. 78 que, embora citados por edital, os 

executados não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fls. 78 informando que os executados 

deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1095884 Nr: 8767-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA, AIRTON SOARES DA SILVA, AMARILDO CARLOS 

DA SILVA, ADELIO SEBASTIÃO DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:182424/SP, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAIANA KATHERINE MENEZES 

FOLLMANN - OAB:18024/O, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7.187/MT

 (...) Assim, entendo que merece deferimento o pedido de suspensão do 

feito pelo prazo de 06 (seis) meses. Por tais razões, ACOLHO a exceção 

de pré-executividade, e de consequência, determino a suspensão da 

execução pelo prazo de 06 (seis) meses.Intimem-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 935211 Nr: 52142-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A, UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS 

BRASILERIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYRLANNE GURGEL DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON GERALDO DA CRUZ - 

OAB:182369, BERNARDO RODRIGUES - OAB:14.992-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7102-B

 Vistos etc.

I – Intime-se a parte executada para manifestar acerca da petição de fls. 

183/184, no prazo de 05 (cinco) dias.

II – Após, decorrido o referido prazo, independente de nova decisão, 

intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se. Servindo a publicação de decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 803715 Nr: 10173-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLASSTEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÁRMORE 

SINTÉTICO LTDA - ME, ANTONIO LORGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO LORGA - 

OAB:13.536/O, MARTINA ISABELE RIBEIRO - OAB:18.000-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Vistos etc.

Tendo em vista que inicialmente foi deferido o pedido de assistência 

judiciária gratuita aos embargantes, as obrigações referentes aos 

honorários sucumbenciais em relação ao patrono do embargado, ficaram 

suspensas nestes autos, nos termos do art. 12 da Lei 1060/50 e decisão 

de fls. 57.

Diante da certidão de trânsito em julgado de fls. 167, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os presentes autos com as cautelas devidas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 409881 Nr: 1061-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A, ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR LUCINIO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 

-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, 47.

II – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) 

do valor executado, consoante artigo 85, §1º do CPC.

III – Assim, intime-se o executado, por carta, na forma indicada no inciso II, 

parágrafo 2º do artigo 513 do Código de Processo Civil, para pagamento 

do débito, nos termos do artigo 523 do citado Código.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 32721 Nr: 7585-66.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC HORTIFRUTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/O, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 2. O Tribunal a quo negou provimento ao Agravo de Instrumento, e assim 

consignou: "No caso dos autos, o precatório foi expedido em 09 de março 

de 2000 (fl. 137), quando, então, o procurador passou a ter legitimidade 

para execução dos honorários sucumbenciais. A partir daí começa a fluir 

o prazo para cobrança da referida verba. A Súmula 150 do STF 

estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da 

ação. (...) Por sua vez, o procurador postulou o pagamento da verba 

honorária apenas em 27 de fevereiro de 2014 (fl.339), quando já 
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transcorrido o prazo prescricional. Desta forma, a manutenção da decisão 

agravada é medida que se impõe. Ante o exposto, voto por negar 

provimento ao recurso." (fls. 531-532, grifo acrescentado).3. Com relação 

à prescrição, esclareça-se que para acolher a tese dos recorrentes é 

necessário o reexame dos fatos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 

A propósito: AgRg no AREsp 391.312/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 27/2/2014.4. Constata-se que não se configura a 

ofensa ao art. 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou 

integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi 

apresentada.5. Quanto à apontada afronta ao artigo 5º da CF, não se 

pode conhecer do recurso (...) DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído ao executado nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 757837 Nr: 10045-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HANNA YOUSSEF SABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621, cristiana vasconcelos borges martins - OAB:, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição da ação, por ausência de citação válida da executada no 

prazo da prescrição, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 487, inciso II, 924, inciso V, e 925, ambos 

do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente apenas e tão somente 

em custas processuais e deixo de condená-lo em honorários 

advocatícios, tendo em vista que não ocorreu o contraditório, uma vez que 

o executado não constituiu advogado nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 400861 Nr: 33666-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORLOG LOGÍSTICA DE TRANSPORTES LTDA, 

MARCELO EUGENIO, DINAIR TEREZINHA GOLEMBIOUSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621, CRISTIANAVASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição da ação, por ausência de citação válida dos executados no 

prazo da prescrição, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 487, inciso II, 924, inciso V, e 925, ambos 

do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente apenas e tão somente 

em custas processuais e deixo de condená-lo em honorários 

advocatícios, tendo em vista que não ocorreu o contraditório, uma vez que 

o executado não constituiu advogado nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 901852 Nr: 31211-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL 1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA MONTEIRO TIBURSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:33416/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo 

para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito.Desta forma, por 

tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição 

intercorrente nos casos em que o requerente não parece colaborar com a 

solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem 

mesmo dando o devido impulsionamento. Neste sentido, colaciona-se o 

seguinte entendimento:(...). Com base nestas premissas, conforme já 

demonstrado, o reconhecimento da prescrição intercorrente merece 

acento, na medida em ¬que a impossibilidade de satisfação do crédito 

cobrado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a 

prescrição, ex vi, art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil de 

2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro no artigo 487, II, do CPC.Condeno o Banco 

requerente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento 

de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído à 

requerida nos autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 804427 Nr: 10891-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO JORGE DA SILVA, CAIO JORGE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:341167/SP, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:36833-A, REANTO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição da ação, por ausência de citação válida dos executados no 

prazo da prescrição, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 487, inciso II, 924, inciso V, e 925, ambos 

do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente apenas e tão somente 

em custas processuais e deixo de condená-lo em honorários 

advocatícios, tendo em vista que não ocorreu o contraditório, uma vez que 

o executado não constituiu advogado nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 787517 Nr: 41419-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. F. COMÉRCIO VAREGISTA DE ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA - ME, HOLANDA APAZ PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO.Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição da ação, por ausência de citação válida dos executados no 

prazo da prescrição, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 487, inciso II, 924, inciso V, e 925, ambos 

do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente apenas e tão somente 

em custas processuais e deixo de condená-lo em honorários 

advocatícios, tendo em vista que não ocorreu o contraditório, uma vez que 

o executado não constituiu advogado nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 819912 Nr: 26183-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOIDE COSTA DE ALMEIDA RODRIGUES ME, 

LOIDE COSTA DE ALMEIDA, ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO.Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição da ação, por ausência de citação válida dos executados no 

prazo da prescrição, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 487, inciso II, 924, inciso V, e 925, ambos 

do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente apenas e tão somente 

em custas processuais e deixo de condená-lo em honorários 

advocatícios, tendo em vista que não ocorreu o contraditório, uma vez que 

o executado não constituiu advogado nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 731515 Nr: 27646-93.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO CASTILHO ROCKENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Castilho 

Rockenbach - OAB:6685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A 

OAB/MT

 Vistos etc.

I – Atualizem-se os dados cadastrais dos patronos do executado, 

consoante pedido de fls. 465/467, de forma que as intimações sejam 

realizadas em nome dos advogados apontados na petição de fls. 467.

II – Indefiro o pedido do Banco executado, vindo às fls. 330/459. A matéria 

já foi apreciada na decisão de fls. 261/262, assim, o que pretende o 

executado é a reapreciação dos autos, conforme fundamento da decisão.

 Trata-se de matéria já abordada e esgotada, o que é processualmente 

impossível, visto que já devidamente atingida pela preclusão pro judicato, 

que proíbe ao juiz modificar questão já decidida.

Após, certifique o necessário e retornem os autos ao arquivo com as 

cautelas de estilo.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 374524 Nr: 10794-62.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO DOS 

LOJ. DE VEST. E CONF. DE CBÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. PASIN TRANSPORTES LTDA (INOVAR 

TRANSPORTESS), LUIS ANTONIO PASIN, NAIR PACHECO DA ROCHA 

PASIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de pesquisa, vindo às fls. 99, perante os sistemas 

ANOREG e CAGED, haja vista que este juízo não possui convênio junto 

aos referidos sistemas.

II – Intime-se o exequente para manifestar quanto à desistência ou não dos 

bloqueios efetuados nos veículos localizados via Sistema Renajud às fls. 

94, no prazo de em 05 (cinco) dias, sob pena de ser considerado 

desistente de tais bloqueios/penhoras.

III – Intime-se ainda o exequente, para dar andamento ao feito, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Decorrido o prazo, certifique-se o necessário e retornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 793945 Nr: 251-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANACONDA A. DE V. E TURISMO LTDA., 

AMORÉSIO AMARAL CARDOSO, VICENTE AURÉLIO DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSERGIO DE SOUZA 

BARBEIRO - OAB:10362-B, LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE - 

OAB:9.385/MT

 Vistos etc.

Intime-se o Banco exequente para manifestar sobre a petição e 

documentos do executado Amórésio Amaral Cardoso de fls. 214/228, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, retornem os autos conclusos, com urgência.

Cumpra-se. Servindo a publicação de decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1067042 Nr: 54082-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, 128.

II – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) 

do valor executado, consoante artigo 85, §1º do CPC.

III – Assim, intime-se o Banco executado, para pagamento do débito, na 

forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 

nos termos do artigo 523 do citado Código.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1059783 Nr: 50933-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERITON AQUILES SICHEIRI BEZERRA, 

JORGETE CAROLINE FERREIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Tendo em vista a informação do Banco exequente às fls. 195/197, 

defiro o pedido de fls. 194, desentranhe-se o mandado de citação de fls. 

69, para cumprimento no endereço indicado às fls. 194v, ficando 

autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC.

II – Intime-se o exequente para providenciar o recolhimento do depósito da 

diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 875465 Nr: 13747-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMICILIA M. O. DE ARRUDA – ME, DOMICILIA 

MARIA OLIVEIRA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos constato que ainda não houve a citação dos 

executados, logo, para que seja analisado o pedido de constrição de bens 

às fls. 105, deve o exequente providenciar a angularização processual 

com a citação dos executados.

Assim, intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, promovendo 

as citações dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 968200 Nr: 8367-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA CREDITO EMPRESARIOS, 

MICROEMPRESARIOS DA BAIXADA CUIABA, SADI LUIZ BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA - 

ME, ELIANE DE CAMARGO, MARCO ANTONIO SCHIMIDT, PAULO 

ROBERTO SCHIMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:, PAULO ROBERTO SCHMIDT - OAB:19571/MT

 Vistos etc.

I – Certifique a Sra. Gestora acerca do decurso de prazo para 

cumprimento da decisão proferida às fls. 143.

II – Defiro o pedido de consulta junto ao sistema Renajud às fls. 145, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos 

em nome dos executados:

- Cuiabá Assessoria e Informática Ltda Me, CPF 08.046.499/0001-80;

- Eliane da Camargo, CPF 027.871.109-08;

- Paulo Roberto Schimidt, CPF 839.891.539-00.

Visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para se manifestar sobre o resultado da consulta no Sistema 

Renajud, dando o regular andamento ao feito, no prazo de em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 140452 Nr: 25007-83.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON DA SILVA CAMPOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de levantamento do valor pago pelo Banco executado a 

título de honorários sucumbenciais, às fls. 199 e 218. E para tanto, 

expeça-se o competente alvará em favor do patrono do exequente, na 

forma, indicada às fls. 208, com os rendimentos creditados no período.

II – Defiro o pedido do exequente às fls. 249/251 e concedo o prazo de 60 

(sessenta) dias para cumprimento de decisão da fls. 248.

III – Decorrido o referido prazo, independente de nova decisão, intime-se o 

exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e seu advogado, via 

imprensa, para adotar medidas visando o andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Após, certifique o necessário. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 983467 Nr: 15596-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOPES & VIEIRA LTDA, MARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍULA MULLER KOENING - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se o cumprimento da decisão proferida nos autos dos Embargos 

à Execução apensos de n. 34072-82.2015 (código 1024458) às suas fls. 

141.

Após, retornem os autos conclusos.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1024458 Nr: 34072-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOPES E VIEIRA LTDA - PAVÃO TRANSPORTES LTDA, 

MARCIA DE OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6.218/MT, VERÔNICA LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de decurso de prazo às fls. 140, intimem-se 

novamente as partes, pessoalmente (via postal, com AR), para cumprirem 

a decisão de fls. 138, informando se está incluso na Recuperação Judicial, 

que teve seu Plano Aprovado (fls. 131/137), o crédito aqui cobrado e 

discutido, com urgência, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 728998 Nr: 24974-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA FARIA MULLER, ANDERSON ROSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A, SHOP CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA 
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ZELASKI - OAB:14156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado, com trânsito em julgado, fls. 102.

II – Intimem-se novamente os executados pessoalmente (via postal, com 

AR), para cumprir o determinado na sentença às fls. 68/70, juntando aos 

autos os contratos firmados entre as partes, ou seja, Shop Car apresente 

cópia do documento de compra e venda do veículo dado de “entrada” 

(Pálio) e o Banco executado apresente cópia do contrato de financiamento 

firmado entre a exequente e o próprio Banco, sob as penas do artigo 359 

do CPC (que serão aplicadas na ação principal).

III – Em razão da divergência quanto ao valor do débito exequendo, tendo o 

Banco executado apresentado e depositado um valor às fls. 204/205 e a 

exequente discordando às fls. 107 e 115/117, remetam-se os autos à 

Contadoria Judicial para apuração do valor do débito, nos termos da 

sentença de fls. 68/70, abatendo-se o valor incontroverso depositado pelo 

Banco exequente, alvará de fls. 111.

Vindo o cálculo, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Após, renove-se a conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 896658 Nr: 27389-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI, LUCAS BERNARDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 

10.896, LUCAS BERNARDINO - OAB:12.027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 409.

 II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença dos honorários de 

sucumbência de fls. 411/413.

 III – Diante do depósito efetuado pelo banco às fls. 346/347, bem como, do 

extrato da Conta Única, que acompanha a presente decisão, intimem-se os 

exequentes para manifestarem, acerca do pagamento efetuado pelo 

banco, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 341181 Nr: 11528-47.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. A. R. RIBEIRO LANCHES, ANDRESSA 

APARECIDA ROCHA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

Defiro o pedido de suspensão postulado pelo exequente à fl. 98, pelo 

prazo de 01 (um) ano.

 Transcorrido o referido prazo, intime-se, pessoalmente, o exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do feito, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 467067 Nr: 34031-91.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRA CALISTRO MICULIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953, LINCON MONTEIRO BENITES - OAB:12148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o banco executado para cumprir com o 

determinado as fls 355 item III.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 715999 Nr: 10021-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALLAS OLIVEIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MUHL - OAB:15658/O, 

DIEGO PADILHA DE PAULA OLIVEIRA SOUZA - OAB:12014/MT, 

MAYRA ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ ARRUDA - OAB:13.749/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos etc.

Diante da manifestação da Contadoria Judicial, vinda à fl. 194, determino o 

retorno dos autos àquele Departamento para realização do cálculo do 

débito na forma determinada no acórdão de fls. 162/164, portanto, 

considerando-se o valor de venda do bem, informado pelo banco 

requerido, fl. 169.

Vindo o cálculo da Contadoria, intimem-se as partes para manifestarem, no 

prazo legal.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 235016 Nr: 4182-16.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS TIJUCAL 

LTDA, MUCIO ALVES BORGES, MARIA DUARTE BORGES, ANGELA 

MARIA DUARTE BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/MT

 Vistos etc.I – (...) Assim, revejo meu entendimento acerca da 

impenhorabilidade do imóvel matriculado sob nº 63.157, descrito à fl. 117 e 

determino que se proceda a constatação e avaliação do imóvel, 

demarcando-se a cota parte que poderia ser desmembrada do todo da 

área de propriedade dos executados, sem ocasionar descaracterização 

do imóvel, permitindo-se o desmembramento em unidades autônomas e 

mantendo a integridade da estrutura residencial que serve de moradia 

para os executados. E para tanto, expeça-se mandado de constatação, 

demarcação de fração ideal e avaliação da referida cota parte que poderia 

ser desmembrada do imóvel descrito à fl. 117, sem afetar a estrutura 

residencial que serve de moradia aos executados.Vinda avaliação do Sr. 

Oficial de Justiça, intimem-se as partes a manifestarem, no prazo legal.II – 

Intime-se o exequente para que traga aos autos o cálculo do débito 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias.Após, voltem-me os autos em 

conclusão.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 5661 Nr: 6440-43.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR LUIZ MOREIRA SANTOS, CESARINA 

BENITES SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324, IVAN SALLES 

GARCIA - OAB:8.557, JORGE DE MORAES FILHO - OAB:3964/MT

 Vistos etc.I – Cumpra a Secretaria, com urgência, o item IV da decisão de 

fls. 408/409.II – Em seguida, expeça-se o competente alvará, na forma 

determinada às fls. 408/409, item V, na conta bancária indicada à fl. 412, 

com os rendimentos parciais creditados.III – Em relação ao pedido de 

expedição de certidão de teor da decisão, para protesto do débito 

discutido, nos parâmetros determinados no artigo 517 do CPC, pedido 

vindo às fls. 415/416, (...) III – Apesar dos substanciosos argumentos dos 

executados, vindos às fls. 418/424 de que é indevida a inclusão do nome 

dos executados nos órgãos de proteção ao crédito, supostamente tendo 

em vista a prescrição do direito do credor, tenho que não cabe 

acolhimento.Com efeito, não ocorreu a prescrição do direito de ação nos 

autos.A prescrição pode se dar por ausência de citação, no prazo 

prescricional, na forma disciplinada no inciso I do § 1º do art. 240 do CPC, 

que trata especificamente da citação válida dos executados, produzindo o 

efeito material de interromper a prescrição.E a prescrição intercorrente, 

por ausência de impulsionamento do processo, pelo credor, no prazo 

prescricional do título.Verifico que não ocorreu nenhum dos casos neste 

processo.Tendo ocorrido simplesmente o protesto do título de crédito, nota 

promissória, nos órgãos de proteção ao crédito, quando do ajuizamento da 

ação, não há que se falar em prescrição do direito do credor.Assim, rejeito 

os argumentos dos executados, vindos às fls. 418/424.IV – Defiro o 

pedido do exequente, de sobrestamento da ação, vindo na petição de 

415/416.E para tanto, determino a suspensão da ação pelo prazo de 01 

(um) ano. Transcorrido o referido prazo, intime-se, pessoalmente, o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1083190 Nr: 3040-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Observa-se, que as partes realizaram novo acordo às fls. 58/61, pedindo 

novamente a suspensão do feito para aguardar o cumprimento do ajuste.

Desta feita, defiro o pedido de suspensão da ação de fls. 58/61.

 Suspendo o feito até outubro2023, data para pagamento da última parcela 

do acordo.

Decorrido o prazo, intimem-se as partes para informar quanto ao 

cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 443154 Nr: 18914-60.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL 1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR TAVARES DE ALMEIDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:36833-A, RENATO CHAGAS CORRÊA - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo por sentença o acordo celebrado entre as partes, vindo às fls. 

131/134, em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos 

do artigo 924, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes e honorários advocatícios na forma pactuada no 

acordo.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1038086 Nr: 40618-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEI CAMARGO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa T. P. de O. Matos - 

OAB:16.864 A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de suspensão postulado pelo banco requerente à fl. 47, 

pelo prazo de 06 (seis) meses.

 Transcorrido o referido prazo, intime-se, pessoalmente, o requerente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do feito, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 273823 Nr: 4052-89.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA REGINA CURSINO FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA REVERDITO VIVEIROS 

- OAB:5.683-MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de suspensão postulado pelo exequente à fl. 128, pelo 

prazo de 01 (um) ano.

 Transcorrido o referido prazo, intime-se, pessoalmente, o exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do feito, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 764579 Nr: 17234-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E 

ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA, ELISANGELA AUXILIADORA PINTO 

SOUZA, JONIL CORREA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIR AUGUSTO LINO - 

OAB:9137/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de suspensão postulado pelo exequente à fl. 98, pelo 

prazo de 01 (um) ano.

 Transcorrido o referido prazo, intime-se, pessoalmente, o exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do feito, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 783515 Nr: 37235-75.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO MARINI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA, EMERSON LEANDRO DE CAMPOS, MAYRA MORAES 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, DÉBORA CRISTINA MORESCHI - OAB:6800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A, EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - 

OAB:6.950/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, 

MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB/MT 8794-A, MAYRA MORAES DE 

LIMA - OAB:5.943 /MT, MAYRA MORAES DE LIMA - OAB:5943/MT

 Vistos etc.

Intime-se o requerente para, apresentar impugnação à contestação 

apresentada pelos requeridos Mayra Moraes de Lima e Emerson Leandro 

de Campos, no prazo legal.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 327284 Nr: 439-27.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., SANGO KURAMOTI, MATIKO NISHIMURA KURAMOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VASCONCELOS 

CARRILHO LOPES - OAB:206587/SP, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO - 

OAB:91.537-SP, GILSON SANTONI FILHO - OAB:217967, PEDRO 

HENRIQUE TORRES BIANQUI - OAB:259740/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado, homologando o Juízo o acordo 

realizado entre as partes, sentença de fls. 381/382.

 II – Diante da notícia de descumprimento do acordo, fls. 403/404, postula o 

banco exequente pelo cumprimento da sentença, ou seja, a execução do 

acordo homologado.

 Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 403/404.

 Intimem-se os executados na forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º 

do Novo Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos 

do artigo 523 do citado Código.

 III – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão, para análise do pedido de fl. 404.

 Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 246510 Nr: 14162-84.2006.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DIBENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, MÁRIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - 

OAB:10.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT

 Vistos etc.

Desapensem-se os autos, certificando-se.

Em seguida, proceda-se o imediato retorno destes ao arquivo. Cumpra-se, 

servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 243639 Nr: 12191-64.2006.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DIBENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT

 Vistos etc.

Desapensem-se os autos, certificando-se.

Em seguida, proceda-se o imediato retorno destes ao arquivo. Cumpra-se, 

servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 724609 Nr: 20278-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS DE SOUZA - 

OAB:3287-MT, TONY VITOR SANTOS SOUZA - OAB:10460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc. (...) Remetidos os autos à Contadoria Judicial, decisão de fl. 

263, realizou-se o cálculo, apurando ter razão o banco, verificando o 

excesso da execução do montante de R$ 2.268,86, conforme cálculo que 

aporta aos autos à fl. 264.Intimadas as partes a manifestarem acerca do 

cálculo da Contadoria, a exequente manifestou-se à fl. 266, concordando 

com o excesso de execução apurado pela Contadoria e efetuando o 

depósito do montante do excesso, depósito de fls. 267/269.Assim, diante 

da concordância da exequente e da concordância tácita do banco, 

homologo o cálculo da Contadoria que aporta à fl. 264 e reconheço o 

excesso de execução ali indicado, que deve ser restituído em favor do 

banco executado.Desta forma, tenho que o executado cumpriu sua 

obrigação. Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.Custas 

remanescentes por conta do banco executado.Decorrido o prazo 

recursal, expeça-se alvará do valor depositado na Conta Única, extrato 

que acompanha a presente decisão, em favor do banco executado, com 

os rendimentos creditados no período. E para tanto, intime-se o banco 

executado para informar os dados bancários do autorizado para proceder 

à expedição de alvará de levantamento, consoante determina o artigo 10, 

parágrafo 5º da Resolução nº 15/2012/TP.Após, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 897075 Nr: 27619-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.(...) Com efeito, vejo que ocorreu nos autos A PRESCRIÇÃO, 

por AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO 

PRESCRICIONAL.Inicialmente é necessário ressaltar que a prescrição é 

matéria de ordem pública, portanto, é questão passível de decretação ex 

officio.Ademais, considerando-se o título executivo extrajudicial que 

embasa a ação, a Cédula de Crédito Bancário de n. 144-1, o prazo 

prescricional é de 03 (três) anos. E não 05 (cinco) anos, como pretende o 

banco embargante.Em se tratando desta modalidade de título de crédito, 

consoante se depreende da conjugação dos artigos 5º da Lei 6.840/80, 

art. 52 do Decreto-Lei 413/69 e artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, a 

ação de execução prescreve em 03 (três) anos.Conforme a Súmula 150 

do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da 

ação”.Sabe-se que somente se interrompe a prescrição quando o titular 

do direito violado rompe sua inércia e toma a iniciativa de defender esse 

direito, praticando os atos descritos no art. 202 do Código Civil, dentre eles 

o inciso I que trata exatamente do § 1º do art. 240 do CPC.Assim, a citação 

válida produz o efeito material de interromper a prescrição.De forma que a 

não realização da citação válida no prazo prescricional do título enseja o 

reconhecimento da ocorrência da prescrição da ação, por ausência de 

citação válida no prazo prescricional.Assim, entendo que não há 

contradição a ser sanada.Com efeito, que pretende o 

embargante/exequente é a reapreciação dos autos, conforme fundamento 

da sentença, tratando-se de matéria já abordada e esgotada na sentença 

guerreada, o que é processualmente impossível, visto que já devidamente 

atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já 

decidida.Ademais, entendo que a sentença deveria ser combatida através 
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do recurso cabível.Portanto, não há o que modificar nestes autos.Com 

essas considerações, conheço do embargos declaratórios e rejeito os 

mesmos.Intimem-se as partes. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 751900 Nr: 3687-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE PAULA BARBOSA DE A VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 

-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANI ZANIN - 

OAB:11770/MT

 Vistos etc.

Diante da inércia da requerida, defiro o pedido de fl. 147. Desentranhe-se 

o mandado de busca e apreensão para tentativa de localização da 

motocicleta descrita na exordial, devendo o banco providenciar o 

recolhimento da diligência necessária ao Sr. Oficial de Justiça, 

possibilitando o cumprimento do mandado.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1127229 Nr: 21886-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO SUL RIOGRANDENSE - 

SICREDI UNIÃO METROPOLITANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARISSA TELÖKEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA COSTA RIBEIRO - 

OAB:20300/PR, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, 

RICARDO POLESELLO - OAB:55143/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA TELOKEN - 

OAB:20999/O

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando-as.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 785570 Nr: 39436-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYSE GUIMARAES FERNANDES 

BALDUINO - OAB:13.587 OAB/MT, ITAIANA APIO - OAB:16.103 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:228213

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que trata-se de ação cautelar de exibição 

de documento em fase de cumprimento de sentença de honorários 

arbitrados.

 Tendo o banco executado sido intimado para efetuar o pagamento do 

débito, este compareceu às fls. 88/89, informando sua impossibilidade de 

pagamento do valor objeto da execução por se encontrar com falência 

decretada.

Determinou o Juízo a intimação do exequente para manifestar-se acerca 

da petição e documentos apresentados pelo banco, decisão de fl. 97.

Entretanto, apesar das diversas tentativas de intimação do exequente, não 

foi possível proceder à sua intimação.

Verifico da petição e documentos acostados às fls. 74/87 que o 

exequente faleceu, conforme certidão de óbito de fl. 78.

Observo do documento de fl. 110, que a última tentativa de intimação 

pessoal do exequente restou frustrada, uma vez que a correspondência 

foi devolvida com anotação “mudou-se”.

Tendo o exequente permanecido em silêncio por quase de 02 (dois) anos, 

permanecendo inerte, tenho que o feito deve ser extinto.

Tendo em vista que se trata de processo da Meta 02 do Conselho Nacional 

de Justiça de 2016, ou seja, processo de conhecimento distribuído até 

31/12/2012, que deve ser julgado com urgência.

 Bem ainda, com fundamento no que dispõe o artigo 274 do Código de 

Processo Civil e estando o feito paralisado há anos, tenho que o processo 

deve ser extinto, uma vez que não adotou o exequente nenhuma atitude 

para viabilizar o impulsionamento do feito.

 De consequência, julgo e declaro extinto o processo, na forma da 

previsão contida no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

 P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 826513 Nr: 32433-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAZARI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA, JOSE FERNANDO CHAPARRO, MARLENE 

NAZARIO CHAPARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de vista dos autos, vindo às fls. 75/76, pelo prazo de 05 

(cinco) dias, mediante carga. Proceda a Secretaria às anotações 

necessárias no tocante ao Patrono/Administrador constituído.

II – Diante do ofício vindo às fls. 79/80, oriundo da 2ª Vara do Trabalho de 

Várzea Grande/MT, dando conta da arrematação do imóvel de propriedade 

dos executados, matriculado sob nº 5.202, junto ao 1º Serviço Notarial e 

de Registros de Várzea Grande, devidamente penhorado nestes autos à 

fl. 38, intime-se o banco exequente para manifestar-se, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, retornem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 267950 Nr: 1181-86.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA MENEGALE BRAGA, ESPOLIO ANTONIO 

DE OLIVEIRA MENEGALE, CLÁUDIA AMÉLIA LIMA DE CASTRO PIAZZA, 

FERNANDA MENEGALE MOZER BRAGA, DANIELA MENEGALE MOZER 

BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE 

CASTRO - OAB:9.223/MT, DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 8.874-B, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - OAB:3.574/MT, 

LAURA PATRÍCIA DOURADO AMORIM - OAB:9.217/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 Vistos etc.

Devidamente homologado o cálculo da Contadoria às fls. 493/494, 

reconhecendo o excesso de execução, determinou-se a remessa dos 

autos à Contadoria para atualização dos valores.

Assim, certifique-se o decurso de prazo da referida decisão, fls. 493/494.

Após, voltem-me os autos em conclusão.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior
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 Cod. Proc.: 1147412 Nr: 30606-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA REGINA MELO, CEILA REGINA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 Vistos etc.(...) Ausente a comprovação de recolhimento do preparo na 

forma e prazo legal, decreta-se a deserção da respectiva apelação.Diante 

disso, julgo deserto o recurso de apelação de fls. 231/234, tendo em vista 

a ausência do recolhimento do preparo, nos termos do art. Art. 1.007, § 4º 

do Código de Processo Civil.Nesse sentido:AGRAVO REGIMENTAL. 

PROCESSUAL. PREPARO. ART. 511 DO CPC. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO 

RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DENTRO DO PRAZO RECURSAL. 

ORIENTAÇÃO DA CORTE ESPECIAL. INVIÁVEL A CONCESSÃO DE PRAZO 

PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 

IMPROVIMENTO. 1.- O recorrente deve comprovar o preparo no momento 

do ingresso do recurso, ainda que remanesça prazo para sua 

interposição, sob pena de deserção. Orientação da Corte Especial. 2.- 

Inviável a concessão de prazo para regularização do preparo, pois, nos 

termos do art. 511, § 2º, do CPC, apenas se aplicam aos casos de 

insuficiência no valor do preparo e não no caso como o presente, no qual 

não houve desde o início a comprovação do recolhimento do preparo. (...). 

(STJ - AgRg no AREsp: 301020 RJ 2013/0029668-3, Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 02/05/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJE 29/05/2013) grifo nosso.Intimem-se as 

embargantes. Decorrido o prazo recursal, permanecendo em silêncio as 

embargantes, desapensem-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se 

os autos com as cautelas de praxe.Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 846674 Nr: 50268-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORRÊA - OAB:16.308-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Apesar de 

não ter sido devidamente intimado o banco executado para cumprir a 

sentença, este compareceu à fl. 79, efetuando o depósito dos honorários 

devidos, fl. 79

Devidamente intimado o exequente concordou com o depósito do banco, fl. 

250.

Diante da concordância do exequente, tenho que o executado cumpriu 

sua obrigação.

 Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará do valor depositado na 

Conta Única, extrato que acompanha a presente decisão, em favor do 

exequente, na forma indicada às fls. 87/88, com os rendimentos 

creditados no período.

 Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 257694 Nr: 20423-65.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFAZ - COOP. ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO 

SERV. PÚB. EST. PODER EXECUTIVO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELYSSA CAETANO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAJILA PRISCILA FARARHAT 

- OAB:6770/MT, SILVIO QUEIROZ TELES - OAB:10440/MT

 Vistos etc.Compulsando os autos observou que à fl. 114 houve 

deferimento de penhora online nas contas bancárias da executada, bem 

como, de consulta de bens via sistema Renajud (Detran/MT).A penhora 

restou positiva, todavia, em valor inferior ao devido pela executada, 

conforme recibo de protocolamento de ordem judicial de fl. 117.I – Assim, 

oficie-se à Conta Única, determinando a localização e vinculação a estes 

autos do montante penhorado e transferido de fl. 118, encaminhando-se 

cópia do referido documento.(...) II – Assim, diante da ausência de 

constituição de poderes à Dra. Najila Priscila Farhat, para patrocinar a 

causa, em favor da executada, desentranhe-se a impugnação ao 

cumprimento de sentença de fls. 125/148, devendo ser devolvida à 

referida advogada.III – Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da consulta de bens da executada realizada 

junto ao sistema Renajud, em específico acerca do comprovante de 

inclusão de restrição veicular de fl. 115.Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 791192 Nr: 45265-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, 

GERALDO ANDRÉ VICTORAZZO, MARCIO GOMES LOUZADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da manifestação do douto Curador nomeado, vinda à fl. 147, defiro 

o pedido do exequente de fls. 149/150.

 E para tanto, determino a conversão do arresto do bem imóvel de 

propriedade do executado, matriculado sob nº 66.923, registrado junto ao 

5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da 

Comarca de Cuiabá, auto de arresto e depósito de fl. 108, ofício de fl. 84, 

em penhora, devendo-se proceder o necessário.

Lavre-se o termo de conversão do arresto em penhora.

Oficie-se ao Cartório para averbação da penhora junto à matrícula do 

imóvel.

Imprescindível que se proceda a intimação dos executados acerca da 

penhora. Assim, intimem-se os executados.

Em ato contínuo expeça-se mandado de avaliação do bem penhorado. 

Vindo o laudo, sobre este se manifestem as partes, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 939348 Nr: 54277-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUISA TRABBOLD REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - 

OAB:5658 - E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que arguido o litisconsórcio passivo 

necessário pelo banco embargado em sua contestação, foi deferido pelo 

Juízo o argumento e determinada a citação do denunciado Geraldo André 

Victorazzo, consoante decisão de fl. 175.

Deferida a citação do denunciado por edital, decisão de fl. 177, o banco 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 335 de 790



embargado, à fl. 183, juntou as publicações do edital de citação do 

denunciado, fls. 183/186.

Extrai-se da certidão de fl. 187 que, embora citado por edital, o denunciado 

não apresentou defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fl. 187, informando que o denunciado 

deixou de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1146348 Nr: 30141-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MARIA DE ARRUDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, F. 

G. COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, MARCIO GOMES LOUZADA, 

GERALDO ANDRÉ VICTORAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920- B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido da embargante, vindo à fl. 75, e para tanto, procedo à 

consulta do endereço dos executados pelo sistema Infojud (Receita 

Federal): F. G. Comércio de Veículos Ltda ME – CNPJ nº 

09.156.044/0001-80, Geraldo André Victorazzo – CPF nº 296.646.948-00 

e Márcio Gomes Louzada – CPF nº 131.441.728-20, fls. 04.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se a 

embargante para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código 

de Processo Civil.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 82125 Nr: 1905-76.1996.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO PEREIRA GURJÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/O, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270/MT, LEONIR GALERA MARI - OAB:3.007-MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE 

SIQUEIRA - OAB:9259, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1110748 Nr: 14970-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE ALENCAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, F. G. COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA - ME, MARCIO GOMES LOUZADA, GERALDO ANDRÉ 

VICTORAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO PASCHOAL 

FIGUEIRA PERES - OAB:12.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido da embargante, vindo à fl. 75, e para tanto, procedo à 

consulta do endereço dos executados pelo sistema Infojud (Receita 

Federal): F. G. Comércio de Veículos Ltda ME – CNPJ nº 

09.156.044/0001-80, Geraldo André Victorazzo – CPF nº 296.646.948-00 

e Márcio Gomes Louzada – CPF nº 131.441.728-20, fls. 04.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se a 

embargante para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código 

de Processo Civil.

 II – Indefiro os pedidos em relação às empresas Vivo, Tim, Oi e Claro, 

CEMAT (Energisa) e CAB Cuiabá uma vez que as referidas empresas não 

fazem parte do convênio firmado com o Tribunal de Justiça de MT.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 389373 Nr: 24778-16.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOÍSA ALCANTRA V. DE PAULA, 

FRANCISCO DE PAULA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:17209/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.(...) Com efeito, que pretende o embargante/exequente é a 

reapreciação dos autos, conforme fundamento da sentença, tratando-se 

de matéria já abordada e esgotada na sentença guerreada, o que é 

processualmente impossível, visto que já devidamente atingida pela 

preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já 

decidida.Ademais, entendo que a sentença deveria ser combatida através 

do recurso cabível.Portanto, não há o que modificar nestes autos.Com 

essas considerações, conheço do embargos declaratórios e rejeito os 

mesmos.Intimem-se as partes. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 94655 Nr: 13447-71.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALNOR CONSTRUÇÕES METÁLICAS 

LTDA., ALFEO PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:35.984/PR, 

GISELE RAQUEL ZULLI - OAB:10397/MT, Paulo Sérgio Daufenbach - 

OAB:5.325/MT

 Vistos etc.I – Procedam-se as anotações devidas acerca do douto 

patrono indicado pelo exequente à fl. 241.II – Metalnor Construções 

Metálicas Ltda apresentou às fls. 234, Embargos de Declaração da 

sentença proferida (...) Postula o executado pela condenação em 

honorários advocatícios de sucumbência, alegando que a sentença deixou 

de condenar em honorários por verificar a inexistência de patrono 

constituído nos autos.Defende que existia patrono constituído pelo 

executado, conforme petição de juntada de procuração.Apesar dos 

substanciosos argumentos expendidos, tenho que o pedido não merece 

prosperar.Com efeito, não obstante a petição de juntada de procuração, o 

executado jamais se manifestou nestes autos de execução.Assim, a 

petição de juntada de procuração, única e exclusivamente não enseja a 

condenação em honorários sucumbenciais.Assim, entendo que não há 

contradição a ser sanada.Com efeito, que pretende o embargante é a 

reapreciação dos autos, conforme fundamento da sentença, tratando-se 

de matéria já abordada e esgotada na sentença guerreada, o que é 

processualmente impossível, visto que já devidamente atingida pela 

preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já 

decidida.Ademais, entendo que a sentença deveria ser combatida através 

do recurso cabível.Portanto, não há o que modificar nestes autos.Com 

essas considerações, conheço do embargos declaratórios e rejeito os 
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mesmos.Intimem-se as partes. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 812093 Nr: 18586-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MATHIAS BORGES, TJ COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVÂNIO MARTINS - 

OAB:12.301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853/RN, GUSTAVO DAL BOSCO - OAB:MT 18673-A, 

HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - OAB:221.386 OAB/SP

 CERTIFICO que, faço a remessa destes autos novamente ao Tribunal de 

Justiça em virtude de interposição de RESP, conforme malote digital 

juntado às fls. 153/154.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1084768 Nr: 3720-10.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL RIBEIRO TAURINES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA CARVALHO - OAB:8649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos etc.I – Proceda a Secretaria à abertura do 2º volume, tendo em 

vista que o primeiro volume deste extrapola o número de folhas que 

comporta.II – Daniel Ribeiro Taurines apresentou às fls. 200/204, Embargos 

de Declaração (...) Assim, não tem cabimento a omissão alegada. Neste 

interim, vejo que objetiva o banco embargante simplesmente postergar, 

procrastinar.Com efeito, pretende a reapreciação dos autos, conforme 

fundamento da sentença, tratando-se de matéria já abordada e esgotada 

na sentença guerreada, o que é processualmente impossível, visto que já 

devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz 

modificar questão já decidida.Entendo que a sentença deveria ser 

combatida através do recurso cabível.Portanto, não há o que modificar 

nestes autos.Com essas considerações, conheço do embargos 

declaratórios e rejeito os mesmos.Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 79566 Nr: 4024-39.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BAMERINDUS S.A ( litisconsorte passivo)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARA ORLANDINI ABILAS, 

ADRIANO ABILAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Banco HSBC Bamerindus S/A apresentou às fls. 169/179, 

Embargos de Declaração (...) Neste interim, vejo que objetiva o banco 

embargante simplesmente postergar, procrastinar.Com efeito, pretende a 

reapreciação dos autos, conforme fundamento da decisão, tratando-se de 

matéria já abordada e esgotada na decisão guerreada, o que é 

processualmente impossível, visto que já devidamente atingida pela 

preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já 

decidida.Entendo que a decisão deveria ser combatida através do recurso 

cabível.Portanto, não há o que modificar nestes autos.Com essas 

considerações, conheço do embargos declaratórios e rejeito os 

mesmos.Intimem-se as partes. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 79564 Nr: 9127-75.2008.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA ORLANDINI ABILAS, ADRIANO ABILAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BAMERINDUS S.A ( litisconsorte 

passivo)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELDER COSTA BARIZON - 

OAB:7.195/MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A, 

JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, RUI PAULO MARTINS 

ABRAÇOS - OAB:7630-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT

 Vistos etc.

Cumpra-se, com urgência, o despacho de fl. 198.

 Desapensem-se e arquivem-se imediatamente os autos. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 867897 Nr: 7865-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON JUNIOR DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA - 

OAB:10921/O

 (...) Assim, defiro a conversão em ação de execução, nos termos do art. 

5º do DL 911/69. Retifique-se a autuação, capa dos autos e oficie-se à 

Distribuição.2. Cite-se o Executado para pagar a dívida em 03 (três) dias, 

consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo 

Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do Código de 

Processo Civil.3. Não havendo pagamento, munido da segunda via do 

mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Novo Código de Processo Civil.4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Novo Código de Processo Civil.5. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Novo Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Novo 

Código de Processo Civil.6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do 

Novo Código de Processo Civil.Cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça.Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 783262 Nr: 36954-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VÁRZEA GRANDE SERVIÇOS POSTAIS LTDA, 

CRISTIANA FERRACINI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA CARVALHO - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

I – Em relação ao cumprimento de sentença dos honorários advocatícios 

arbitrados, efetivamente depositados pelo banco, com o qual a patrona 

concordou, fl. 421, devidamente extinto, conforme sentença de fl. 422, 

libere-se imediatamente o montante depositado na Conta Única, 
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expedindo-se o competente alvará, na forma determinada pelo Juízo na 

sentença.

II – No tocante ao cumprimento de sentença do principal, defiro o pedido 

dos exequentes, vindo à fl. 424. E para tanto, determino a remessa dos 

autos à Contadoria Judicial, para apuração do débito, nos parâmetros 

determinados na sentença de fls. 362/368.

Vindo o cálculo, intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de 10 

(dez) dias. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 77130 Nr: 6041-19.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT

 Vistos etc.

I – Oficie-se à Conta Única determinando a localização e vinculação a 

estes autos do valor penhorado e transferido de fl. 292, e para tanto, 

encaminhe-se cópia do referido extrato de protocolamento de ordem de 

bloqueio.

II – Certifique-se o decurso de prazo da intimação da certidão de fl. 294.

Após, voltem-me os autos em conclusão para análise do pedido de fls. 

295/296. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 884527 Nr: 19535-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIONE VIANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANYLO FERREIRA 

ALCANTÂRA - OAB:13.724, EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:15.373/MT

 Vistos etc.

Intime-se o banco requerente para esclarecer acerca do informado na 

petição de fl. 83, bem ainda, para no mesmo prazo manifestar-se acerca 

dos embargos à ação monitória e documentos acostados, vindos às fls. 

51/81, no prazo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1130454 Nr: 23189-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINA FRANCA NETA E CIA LTDA, 

JUSCELINA FRANCA NETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A fim de que o Juízo possa analisar o pedido de fls. 59/60, intime-se o 

exequente para manifestar acerca da restrição de veículo realizada via 

Renajud, aduzindo se desiste do bem localizado, no prazo de05 (cinco) 

dias. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 770044 Nr: 23043-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS 

AMAZÔNICOS S.A, JOSE AUGUSTO DE LIMA DE SÁ, MAURO MENDES 

FERREIRA, VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA, REGINA VERAS DE SÁ, 

MARIA BEATRIZ DE CARVALHO ESTRADA, BIMETAL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA, F & F PARTICIPAÇÕES 

SOCIETÁRIAS LTDA, VALTER ADRIANO FERREIRA, CARLA MARIA 

CARVALHO SANTANA, PIERJAN SARL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962-B/MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT, LUCIA HELENA FERNANDES DE BARROS - 

OAB:271.049/SP

 Vistos etc.

Diante do pedido do banco exequente, vindo à fl. 390, bem ainda, tendo em 

vista as inovações trazidas pelo Código de Processo Civil, que determinam 

a tentativa de terminar os litígios mediante concessões mútuas, consoante 

dispõe seu artigo 139, inciso V, designo audiência de conciliação, para o 

dia 12/12/2018 às 14:30 horas, para tentativa de composição nos 

presentes autos.

Determino ao banco exequente, que verifique atentamente as 

particularidades do caso e compareça a esta audiência devidamente 

munido de proposta para solução amigável.

Deve também os executados comparecerem à audiência munidos de 

proposta para solução amigável.

E para tanto, intimem-se as partes e seus patronos. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 977861 Nr: 12940-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE LIMA DE SÁ, REGINA VERAS DE 

SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA HELENA FERNANDES DE 

BARROS - OAB:271.049/SP, LUIS ALBERTO RIBEIRO CORREIA - 

OAB:211.939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 Vistos etc.

Diante do pedido do banco exequente, ora embargado, para designação 

de audiência de conciliação, nos autos da execução apensa, vinculado à 

estes embargos, que trata exatamente do contrato aqui discutido, bem 

ainda, da possibilidade de solução amigável da lide.

Bem como, tendo em vista as inovações trazidas pelo Código de Processo 

Civil, que determinam a tentativa de terminar os litígios mediante 

concessões mútuas, consoante dispõe seu artigo 139, inciso V, designo 

audiência de conciliação, para o dia 12/12/2018 às 15:00 horas, para 

tentativa de composição nos presentes autos.

Determino ao banco embargado, que verifique atentamente as 

particularidades do caso e compareça a esta audiência devidamente 

munido de proposta para solução amigável.

Deve também os embargantes comparecerem à audiência munidos de 

proposta para solução amigável.

E para tanto, intimem-se as partes e seus patronos. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1144501 Nr: 29401-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

METALURGICOS LTDA, MAURO MENDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT
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 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando-as.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 436973 Nr: 15134-15.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR ANTUNES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO REAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.104-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Diante da impugnação ao cálculo da Contadoria apresentada pelo 

exequente às fls. 582/585 e pelo banco executado às fls. 590/592, 

remetam-se os autos à Contadoria Judicial para ciência, 

manifestação/elucidação e se for o caso para realizar novo cálculo.

Vinda a manifestação da Contadoria, intimem-se as partes para 

manifestarem, no prazo legal.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 731872 Nr: 28019-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ELIAS UGO BORGES, EDIO JUSTO 

BORGES, MARCELLO TOMBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PATRICIA PINESSO - 

OAB:9.523-MS, CARLOS EDUARDO TIRONI - OAB:PR-46256, 

FERNANDA TAGLIARI - OAB:, FERNANDA TAGLIARI - OAB:OAB/PR 

50.097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:211.648

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de dilação de prazo, postulado pelo banco executado 

à fl. 290. Primeiramente, justifica-se pela absoluta falta de amparo legal na 

solicitação.

Ademais, mesmo considerando o prazo solicitado, ainda assim, não teria o 

banco manifestado acerca do cálculo. Com efeito, vejo que até hoje, ainda 

não manifestou o banco, permanecendo inerte, demonstrando seu 

desinteresse.

II – Certifique-se acerca do decurso de prazo para o banco manifestar-se 

sobre o cálculo da Contadoria Judicial.

III – Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para ciência e 

manifestação da petição do exequente de fls. 249/289. Bem ainda, para se 

for o caso, realizar novos cálculos.

Vindos os cálculos, intimem-se as partes para manifestarem no prazo 

comum de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 145387 Nr: 1549-03.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUGUSTA BUTARELLI MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CARVALHO 

DIAS - DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:JOÃO PAULO

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de dilação de prazo, postulado pelo banco executado 

à fl. 290. Primeiramente, justifica-se pela absoluta falta de amparo legal na 

solicitação.

Ademais, mesmo considerando o prazo solicitado, ainda assim, não teria o 

banco manifestado acerca do cálculo. Com efeito, vejo que até hoje, ainda 

não manifestou o banco, permanecendo inerte, demonstrando seu 

desinteresse.

II – Certifique-se acerca do decurso de prazo para o banco manifestar-se 

sobre o cálculo da Contadoria Judicial.

III – Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para ciência e 

manifestação da petição do exequente de fls. 249/289. Bem ainda, para se 

for o caso, realizar novos cálculos.

Vindos os cálculos, intimem-se as partes para manifestarem no prazo 

comum de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 80213 Nr: 6545-88.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME ONOFRE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO SILVA - Defensora Pública - OAB:

 Vistos etc.

Diante do pedido do banco exequente, vindo à fl. 311, para arquivamento 

definitivo da ação, demonstrando desinteresse no prosseguimento do 

cumprimento de sentença, proceda-se imediatamente a baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Em havendo custas a serem recolhidas, anote-se no distribuidor do nome 

do devedor das mesmas e após, arquivem-se.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 786736 Nr: 40644-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA DE OLIVEIRA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Diante da manifestação da Contadoria Judicial que aporta aos autos à fl. 

231, intime-se o banco executado para manifestar-se, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, voltem-me os autos em conclusão. Intime-se e cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 85605 Nr: 3862-44.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSVIDRO COM. E REPRESENTAÇÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO APARECIDO LEITE C. 

PRATES - OAB:4.652/MT

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido do exequente de levantamento do montante depositado 

na Conta Única, de fl. 200.

E para tanto, expeça-se alvará em favor do exequente, na forma indicada 

à fl. 200, do valor depositado na Conta Única, conforme extrato que 
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acompanha a presente decisão, com os rendimentos creditados no 

período.

II – Defiro o pedido de fl. 200, para prosseguimento do andamento do feito. 

E para tanto, expeça-se mandado de penhora para tentativa de 

localização do bem de propriedade do executado, encontrado na consulta 

de Renajud de fl. 163, no endereço indicado à fl. 200.

Intime-se. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 840108 Nr: 44529-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER LUIZ PINHEIRO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDER LUIZ PINHEIRO DO 

NASCIMENTO - OAB:3958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11.065-A/MT, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A OAB/MT

 Vistos etc.

Às fls. 82/96 compareceu o banco executado: Banco Cruzeiro do Sul 

informando que teve falência decretada, que, portanto, está proibido de 

dispor de seus bens, postulando pela expedição em favor do credor de 

carta de crédito para que este possa se habilitar nos autos da falência e 

receber o valor devido, para assim, sua inclusão no quadro geral de 

credores.

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da petição e documentos de fls. 82/96, bem ainda, se tem 

interesse na emissão da certidão de credito, com a extinção da presente 

ação, nos termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 802204 Nr: 8668-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON - ENGENHARIA, SERVIÇOS E 

COMERCIO LTDA, EDMAR ALVES BOTELHO, MARCÍLIO FERREIRA 

KERCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Vistos etc.(...) No entanto, o STJ recentemente pacificou o entendimento 

de que recomenda a proibição da venda ou retirada dos bens 

considerados essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial, 

mesmo após o decurso do prazo de suspensão, e ainda em relação aos 

bens objeto de propriedade fiduciária.O entendimento da Corte Superior 

preceitua que não se pode permitir, durante o prazo de suspensão a que 

se refere o § 4º do art. 6º da lei 11.101/05, a venda ou a retirada do 

estabelecimento do devedor dos bens essenciais ao desenvolvimento de 

suas atividades.Bem ainda, entendo que após a aprovação do plano, as 

ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda devem ser 

extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano 

aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da lei de regência, assim 

redigido: “O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos 

anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele 

sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1 o do art. 

50 desta Lei.” Assim, o cumprimento integral do plano de recuperação 

judicial implicará na satisfação do crédito buscado nesta execução.Motivo 

pelo qual, determino a suspensão do feito, durante o prazo de 180 (cento 

e oitenta) dias, nos termos do art. 52, inciso III, da Lei 11.101/2005. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 466766 Nr: 33867-29.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADAR AUTOMÓVEIS MULTIMARCA LTDA, 

BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICH DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, DANIELLY CRISTINA DE AMORIM FERRAZ 

JORDÃO - OAB:OAB/MT 11.657, FABIO SCHNEIDER - OAB:5.238/MT

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 226/231, para levantamento 

do valor incontroverso do débito, depositado pelo banco.

E para tanto, expeça-se alvará do valor depositado na Conta Única, em 

favor do exequente, na forma indicada à fl. 227, com os rendimentos 

creditados no período.

 II – Às fls. 236/237 compareceu o executado: Radar Soluções 

Empresariais Ltda ME informando que se encontra em recuperação 

judicial, que, portanto, está proibido de dispor de seus bens, postulando 

pela intimação do credor para habilitação na recuperação e desta forma, 

proceda a sua inclusão no quadro geral de credores.

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da petição e documentos de fls. 236/250, bem ainda, se tem 

interesse na emissão da certidão de credito, com a extinção da presente 

ação, nos termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 806234 Nr: 12708-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR FIGUEIREDO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GARCIA DA COSTA 

- OAB:13.791/MT, BENEDITO ANTONIO BRUNO - OAB:7.818/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que as partes firmaram acordo às fls. 

124/126, postulando pela suspensão do processo até que se dê integral 

cumprimento do ajuste.

Defiro o pedido de suspensão da ação de fls. 124/126.

 Suspendo o feito até 15/12/2018, data para pagamento da última parcela 

do acordo.

Decorrido o prazo, intime-se o banco requerente para informar quanto ao 

cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 786159 Nr: 4004-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. J. B. S. SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, 

DANILO DE BRITO SANTOS, JOÃO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FREDERICO HUNZE 

PINTO - OAB:9297, NELSON FREDERICO KUNZA PINTO - OAB:9297/MT

 Vistos etc.

I – Indefiro, por ora, o pedido de citação do executado: Danilo de Brito 

Santos, por edital, vindo à fl. 114, tendo em vista tratar-se de medida de 

exceção, uma vez que a parte exequente não esgotou todos os meios 

disponíveis para localização do endereço do executado.

II – Compulsando os autos observo que os devedores ajuizaram embargos 

à execução (Feito nº 26961-18.2013 – código: 820734), tendo o Juízo 

realizado a revisão do contrato, título executivo que fundamentou a 

presente execução.

Tendo em vista a sentença proferida nos embargos à execução, cópia de 
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fls. 117/123 e acórdão de fls. 124/126, necessário se faz a apuração do 

débito, nos parâmetros determinados na sentença e decisão monocrática 

do E. Tribunal de Justiça que revisaram o contrato.

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos 

autos o cálculo do débito, realizado nos parâmetros determinados na 

sentença proferida nos autos de embargos à execução.

Intime-se e cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 813130 Nr: 19611-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GORETE ARRUDA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

COMODORO - OAB:

 Vistos etc.

Declaro-me suspeito, por motivo de foro íntimo, para atuar na condução do 

presente feito, na forma da previsão contida no parágrafo único do art. 

145 do Código de Processo Civil.

Remetam-se os autos ao meu substituto legal, com as cautelas de praxe.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 345907 Nr: 16062-34.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA D. SPASSINI - ME, MARIA DULCELINA 

SPASSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Declaro-me suspeito, por motivo de foro íntimo, para atuar na condução do 

presente feito, na forma da previsão contida no parágrafo único do art. 

145 do Código de Processo Civil.

Remetam-se os autos ao meu substituto legal, com as cautelas de praxe.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 431699 Nr: 11868-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA BRASIL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E 

PEÇAS LTDA, CEILA REGINA DE MELO, CELIA REGINA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CARVALHO 

DIAS - OAB:DEFENSOR PÚBLIC, NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - 

OAB:9.297, NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - OAB:9.297/MT

 Vistos etc.

Intime-se, pessoalmente, o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dizer se ainda tem interesse no prosseguimento do feito, cumprindo o 

determinado nos itens I e II da decisão de fl. 149, bem como, para 

promover ao andamento do feito, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1180678 Nr: 44013-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SKY BLUE ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA, VANIA 

DANIELE DE SOUZA BARROS, LEILA COUTINHO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 Em face do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes 

“Embargos à Execução” promovidos por Sky Blue Escola de Aviação Civil 

Ltda, Vania Daniele de Souza Barros e Leila Coutinho de Andrade em 

desfavor do Banco do Brasil S/A, devendo a Execução (Feito nº 

14633-22.2014 – código: 876776) ter prosseguimento nos seus ulteriores 

termos, devendo observar os seguintes parâmetros:1. Mantenho a 

capitalização mensal de juros, uma vez que devidamente contratada.2. 

Mantenho os juros remuneratórios contratados, em 8,25% ao ano.3. 

Excluo a comissão de permanência e determino a incidência tão somente 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao ano, na forma prevista no art. 

5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 413/69.4. Mantenho as demais 

cláusulas do contrato em análise.Aplico o disposto no parágrafo 2º do 

artigo 85 do Código de Processo Civil, em razão de que o embargado 

decaiu de parte mínima de seus pedidos, e, condeno os embargantes ao 

pagamento das custas processuais e em honorários da parte contrária, os 

quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, 

indicado à fl. 27 da exordial, de acordo com a regra traçada no §2º do 

artigo 85 do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, traslade-se cópia da presente decisão para os autos da 

execução apensa, (Feito nº 14633-22.2014 – código: 876776).Após, 

desapense-se, dê-se baixa na distribuição e arquive-se com as cautelas 

devidas.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 876776 Nr: 14633-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BLUE ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA, 

VANIA DANIELE DE SOUZA BARROS, LEILA COUTINHO DE ANDRADE, 

EDSON ROBERTO REGGIANI, ALAN RICARDO DE SOUZA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Vistos etc.

Indefiro, por ora, o pedido de citação do executado: Alan Ricardo de 

Souza Barros, por edital de fl. 166/168, tendo em vista tratar-se de medida 

de exceção, uma vez que a parte exequente não esgotou todos os meios 

disponíveis para localização do endereço do executado.

Tendo em vista a sentença proferida nos embargos à execução apensos 

(Feito nº 44013-22.2016 – Código: 1180678), revisando o título executivo 

que fundamenta a presente ação, aguarde-se o competente trânsito em 

julgado.

Após, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

ao andamento do feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do 

Novo Código de Processo Civil.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 423927 Nr: 8176-13.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA TEREZA BARROS FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB: 7355 A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT, 

KALYNCA SILVA INES DE ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - 

OAB:13.239- A

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação de 

revisão contratual c/c consignação em pagamento, nos termos do artigo 
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487, inciso I, do CPC.E de consequência, procedo à revisão do contrato 

firmado entre as partes, contrato de empréstimo CDC de nº 

50-0072290/08001, nos seguintes parâmetros:1. Mantenho os juros 

remuneratórios em 2,70% ao mês.2. Mantenho a capitalização mensal de 

juros, uma vez que devidamente contratada.3. Excluo a comissão de 

permanência (...) deve-se em primeiro proceder à compensação e 

posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples (...) 6. Declaro 

extinta a obrigação da requerente relativamente à parcela consignada 

(depósito realizado à fl. 70, contrato de empréstimo CDC de nº 

50-0072290/08001) em favor do Requerido, no curso do processo, até o 

limite da quantia depositada, devendo as prestações vincendas, ou não 

depositadas, serem doravante pagas diretamente junto ao banco 

requerido.Libere-se desde logo em favor do banco requerido as quantias 

depositadas. E para tanto, decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará 

do valor depositado na Conta Única, extrato que acompanha a presente 

sentença, com os rendimentos creditados no período.E para tanto, 

intime-se o banco requerido para informar os dados bancários do 

autorizado para proceder à expedição de alvará de levantamento, 

consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da Resolução nº 

15/2012/TP.Determino ao banco requerido que proceda a exclusão do 

nome da Autora (...) Considerando a sucumbência mínima do Banco 

requerido, condeno a requerente ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na 

forma da previsão contida no parágrafo único do artigo 86 do CPC, 

obrigação que fica suspensa em relação à mesma em decorrência dos 

benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos às fls. 

51/54.Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 760431 Nr: 12791-75.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOCLECINA DE OLIVEIRA GOMES, ALCEBIADES 

ALVES DA SILVA JUNIOR, GLEICE OLIVEIRA DA SILVA, TEREZA 

FERREIRA DE SOUZA, ARLINDO DIAS DA SILVA NETO, ARMENIA 

FERREIRA DA SILVA MIRANDA, APOLINÁRIO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390/MT, JULIO CÉSAR VALADARES BRANDÃO - 

OAB:35822/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE a ação nos termos do artigo 487, I do 

CPC, e de consequência, declaro a inexistência do mencionado no 

contrato e do débito gerado pelo banco requerido em nome do falecido Sr. 

Alcebíades Alves Silva.Condeno o requerido ao pagamento de 

indenização por danos morais aos requerentes na quantia de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), devendo incidir correção monetária pelo INPC 

desde a presente data (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios desde a 

citação (Art. 405, do CCB/2002 e art. 240, do CPC).Determino a baixa 

definitiva da restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, no nome 

do de cujus Sr. Alcebíades Alves Silva, no tocante ao contrato aqui 

discutido. E para tanto, oficie-se aos órgãos de proteção ao 

crédito.Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais 

e em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do 

montante atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. 

R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1118724 Nr: 18207-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETE RODRIGUES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS 

DO VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT, TEÓFILO MÁRCIO DE ARRUDA BARROS JUNIOR - 

OAB: 6691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 Em face do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes 

“Embargos à Execução” promovidos por Marizete Rodrigues Gomes em 

desfavor do SICOOB – Cooperloja – C. E. C. M. – Dos Lojistas do Vestuário 

e Confecção de Cuiabá,devendo a Execução apensa (Feito nº 

19052-27.2010 – código: 443411), ter prosseguimento nos seus ulteriores 

termos.E de consequência reviso o contrato firmado entre as partes, 

Cédula de Crédito Bancário Empréstimo de nº 3350-5.Para tanto, excluo os 

juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de 

permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 

2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês 

e, ainda, a correção monetária pelo INPC.Declaro extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de 

Processo Civil.Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo os 

honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), para cada um dos 

patronos, na forma da previsão contida no artigo 86 do Novo Código de 

Processo Civil. Custas “pro rata”.Todavia, em relação à embargante, o 

pagamento ficará suspenso por ser o mesmo beneficiário da justiça 

gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, traslade-se cópia da presente decisão para a ação 

de execução apensa (Feito nº 19052-27.2010 – código: 443411).Após, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 443411 Nr: 19052-27.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZETE RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT, TEÓFILO MÁRCIO ARRUDA BARROS JÚNIOR - 

OAB:6691/ MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a sentença proferida nos embargos à execução apensos, 

revisando o título executivo que fundamenta a presente ação, aguarde-se 

o competente trânsito em julgado.

Após, voltem-me os autos em conclusão para análise do pedido de 

renajud, vindo às fls. 100/101.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 704069 Nr: 38737-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI SMERDEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição da ação, por ausência de citação válida dos executados no 

prazo da prescrição, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 487, inciso II, 924, inciso V, e 925, ambos 

do CPC.Condeno o Banco requerente apenas e tão somente em custas 

processuais e deixo de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em 

vista que não ocorreu o contraditório, não havendo advogado constituído 

nos autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 764966 Nr: 17642-60.2012.811.0041
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS & MARTINS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206, THIAGO 

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído à requerida nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 269779 Nr: 1901-53.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA, MARIA AUGUSTA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LÚCIA PEREIRA BRANDÃO 

- OAB:1.089, Wilma de Campos Borges - OAB:1279/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 (...) Assim, diante da concordância de ambas as partes, homologo o 

cálculo da Contadoria que aporta às fls. 544/545 e reconheço o excesso 

de execução ali indicado (R$ 14.144.60 (quatorze mil cento e quarenta e 

quatro reais e sessenta centavos), que deve ser restituído em favor do 

banco executado.Desta forma, tenho que o executado cumpriu sua 

obrigação, satisfazendo o débito. Em consequência, julgo e declaro extinto 

o processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.Custas remanescentes por conta do banco 

executado.Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará do valor apurado 

como excesso de execução, R$ 14.144.60 (quatorze mil cento e quarenta 

e quatro reais e sessenta centavos, subtraindo-se do montante 

depositado na Conta Única, extrato que acompanha a presente decisão, 

em favor do banco executado, com os rendimentos creditados no período. 

E para tanto, intime-se o banco executado para informar os dados 

bancários do autorizado para proceder à expedição de alvará de 

levantamento, consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da 

Resolução nº 15/2012/TP.Em seguida, expeça-se alvará do valor 

remanescente que restar depositado na Conta Única, subtraindo-se o 

valor reconhecidamente excesso, em favor do exequente, com os 

rendimentos creditados no período. Assim, intime-se o exequente para 

informar os dados bancários do autorizado para proceder à expedição de 

alvará de levantamento, consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da 

Resolução nº 15/2012/TP.Após, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 808558 Nr: 15023-26.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÓRIO MAIOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledson Glauco Monteiro 

Catelan - OAB:14309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6.171/MS

 Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso II do artigo 485, do Código de Processo Civil.Condeno o 

requerente ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em favor do requerido, que fixo em 10% (dez por cento) do 

valor da causa, em decorrência do princípio da causalidade, nos termos 

do §2° do artigo 85 do Código de Processo Civil, obrigação esta que ficará 

suspensa tendo em vista ser o requerente beneficiário da justiça gratuita, 

nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.Decorrido o prazo recursal, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1075924 Nr: 57916-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUIZ MARCIO DO ESPIRITO 

SANTO ANDRADE, MARIA HELENA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e, de consequência, 

confirmo a liminar concedida “initio litis”, consolidando em favor do 

requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do 

pedido.Condeno o espólio requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, devidamente atualizado.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Intime-se a parte requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 791855 Nr: 45942-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON JOSÉ LEITE, CLAYTON JOSÉ LEITE, 

NILTON POFFO, MARIANE DE LARA ROMEO POFFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO.Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição da ação, por ausência de citação válida dos executados no 

prazo da prescrição, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 487, inciso II, 924, inciso V, e 925, ambos 

do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente apenas e tão somente 

em custas processuais e deixo de condená-lo em honorários 

advocatícios, tendo em vista que não ocorreu o contraditório, uma vez que 

o executado não constituiu advogado nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 829044 Nr: 34879-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Barbosa - 

OAB:OAB-SP 188345

 Vistos etc.

Homologo por sentença o acordo celebrado entre as partes, 

instrumentalizado às fls. 41/44, em consequência, julgo e declaro extinto o 

processo, nos termos do artigo 924, inciso III, do Novo Código de Processo 

Civil.

Custas remanescentes e honorários advocatícios na forma pactuada no 

acordo.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026477-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERINALDO DE SOUZA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1026477-44.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Tendo em 

vista a decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial n. 1.578.526 – SP, 

no qual o Ministro Relator determinou a suspensão de tramitação dos 

processos pendentes que versem sobre a questão afetada, ou seja, 

acerca da validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas 

com serviços prestados por terceiros, registro de contrato e/ou avaliação 

do bem, até julgamento final do referido Recurso, assim, determino ad 

cautelam a suspensão do presente feito. Assim, após o julgamento do 

mencionado Recurso, com a devida certidão de trânsito em julgado, 

voltem-me os autos conclusos para julgamento. Cumpra-se. A/Cuiabá, 30 

de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023530-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CARLOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ OAB - MT0015910A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1023530-17.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. Nesse diapasão, tenho que, em se tratando esta ação de 

obrigação de fazer c/c pedido de indenização por dano moral com pedido 

liminar proposta por Benedito Carlos de Souza em face de Banco do Brasil 

S/A, APENAS de responsabilidade civil, cujo objeto da lide não atende às 

especificações da competência desta vara, a declaração de 

incompetência e a determinação de redistribuição é medida que se impõe. 

Como, inclusive, mencionado pelo próprio requerente junto ao ID 10954491 

– página 1. Neste sentido temos os julgados de conflitos negativos de 

competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – 

DECISÃO MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E 

PROVIDO. 1. A simples colocação da instituição financeira no polo passivo 

da lide não estabelece, por si só, a competência da Vara Especializada em 

Direito Bancário. 2. Há necessidade, ainda que se discuta a negativa 

efetivação de contrato, que a parte também formule pedido de natureza 

bancária. 3. Incidência do art. 1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. 

(PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – 

COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 

004/2008/CM – VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – 

COMPETÊNCIA – PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das 

Varas Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 30 

de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021286-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THOBIAS MONTEIRO MAIA (RÉU)

JAJA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021286-81.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Citem-se 

os devedores para pagamento do débito, ou para oporem embargos, no 
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prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 2. 

Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficarão os 

devedores dispensados do pagamento de custas processuais. Cumpra-se 

a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 3. 

Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto aos 

ID’s 14291588 e 14291602, para o devido cumprimento de mandado. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021604-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME (EXECUTADO)

VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021604-64.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a 

emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e taxa 

judiciária, ID 14290211. 2. Citem-se os executados para pagarem a dívida 

em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do 

Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 

916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da segunda via 

do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 5. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. 7. Intime-se o exequente para que deposite o comprovante 

de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021641-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INES CARLOS BARBOSA (EXECUTADO)

HELOISA HELENA BARBOSA DE FARIAS E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

HELOISA HELENA BARBOSA DE FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021641-91.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Regular o 

pagamento das custas judiciais e taxa judiciária, ID 14253021. 2. Citem-se 

os executados para pagarem a dívida em 03 (três) dias, consoante se 

depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo 

constar no mandado o disposto no art. 916 do mesmo Códex. Indefiro, 

entretanto, o pedido de citação dos executados por carta de citação, pelo 

que consta do artigo 829 do CPC. 3. Não havendo pagamento, munido da 

segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 4. Na 

hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 5. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do 

valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem 

ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 6. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 7. Intime-se o 

exequente para que deposite o comprovante de pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021466-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021466-97.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que não consta certidão de recebimento da notificação, não 

restando comprovada assim, a mora do requerido, conforme ID 14206530. 

A notificação (via postal, com aviso de recebimento) é requisito 

indispensável para a concessão da liminar na ação de busca e 

apreensão. Assim, intime-se o requerente para emendar a inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020695-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GALDINO DE CAMPOS (RÉU)

ALBUES COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

MARCOS VALERIO ALBUES (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1020695-22.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Citem-se 

os devedores para pagamento do débito, ou para oporem embargos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 2. 

Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficarão os 

devedores dispensados do pagamento de custas processuais. Cumpra-se 

a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 
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sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 3. Intime-se 

o requerente para que deposite o comprovante do pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022218-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSIO BENEDITO DA SILVA CHAVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022218-69.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a 

emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e taxa 

judiciária, ID’s 14366588, 14677891 e 14677893. 2. Defiro liminarmente o 

pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o 

fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem 

Marca HONDA, Modelo XRE 300, Placa QBC 6602, Cor VERMELHO, Ano de 

Fabricação/Modelo 2016/2016, Chassi 9C2ND1110GR006731, Renavam 

1093486438, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. 8. Intime-se o requerente para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020019-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVES DE SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1020019-45.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Indefiro o 

pedido de bloqueio do veículo junto ao DETRAN, primeiro porque que já 

existe averbação decorrente da própria alienação fiduciária, que por si só, 

dá conhecimento a terceiros da existência de gravame no bem objeto da 

inicial. Segundo, por força do disposto no artigo 6º, da Resolução nº 159 

de CONTRAN, que reza que a alienação fiduciária em garantia de veículo 

automotor deverá constar no Certificado de Registro do veículo, 

circunstância esta que impede a transferência ao adquirente de boa-fé, já 

que o interessado na aquisição do bem, necessariamente, tomará 

conhecimento da operação. II – Intime-se o requerente pessoalmente (via 

postal, com AR), e seu patrono via imprensa, para dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. A/Cuiabá, 31 de outubro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003480-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCARIS CRISTINA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1003480-67.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Indefiro o pedido de 

dilação de prazo de ID’s 9704454 e 9705280, posto que, conforme decisão 

de ID 9323750, a notificação/comprovação da mora é requisito da 

presente ação, inclusive, por ter o requerente ingressado com esta há 

mais de um ano e oito meses, em fevereiro/2017. Assim, intime-se o 

requerente para cumprir com o determinado em decisão de ID 9323750, e 

que passou irrecorrido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

da ação e arquivamento da mesma. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013178-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.B. NOVAES HIDRAULICA - ME (EXECUTADO)

ATHAMIL BENEVIDES NOVAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1013178-97.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Diante do 

termo de acordo de ID 9772876, defiro o pedido de suspensão da ação. 

Suspendo o feito até setembro/2022, data para pagamento da última 

parcela do acordo. Decorrido o prazo, intimem-se as partes para 

informarem quanto ao cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018277-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARGENTINO BENEDITO DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1018277-48.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Defiro o 

pedido de ID 9672864 e determino a expedição de mandado de citação do 

requerido no endereço constante da inicial, diante da apreensão do bem, 

ID 9306637. Assim, defiro os benefícios do artigo 212 do Código de 

Processo Civil, faça-se constar no mandado. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento, posto que a certidão anterior de ID 9306637 que não foi 

localizado o requerido. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. Intime-se o requerente para o devido recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, que deverá providenciar através da 

emissão de guias online no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018705-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS VIEGAS SILVA VIANA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1018705-30.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Indefiro o 

pedido de bloqueio do veículo junto ao DETRAN, primeiro porque que já 

existe averbação decorrente da própria alienação fiduciária, que por si só, 

dá conhecimento a terceiros da existência de gravame no bem objeto da 

inicial. Segundo, por força do disposto no artigo 6º, da Resolução nº 159 

de CONTRAN, que reza que a alienação fiduciária em garantia de veículo 

automotor deverá constar no Certificado de Registro do veículo, 

circunstância esta que impede a transferência ao adquirente de boa-fé, já 

que o interessado na aquisição do bem, necessariamente, tomará 

conhecimento da operação. II – Intime-se o requerente pessoalmente (via 

postal, com AR), e seu patrono via imprensa, para dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. A/Cuiabá, 31 de outubro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016998-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS NASCIMENTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016998-61.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de 

ação de busca e apreensão movida por OMNI S/A – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra JOÃO CARLOS NASCIMENTO 

DA SILVA do bem descrito na inicial. Apesar de deferida a liminar de 

busca e apreensão o bem não foi localizado. Por conseguinte, o banco 

autor requereu a execução da Cédula de Crédito Bancário n. 

1.00340.0000106.14, com fundamento nos artigos 778 e 784, inc. III, do 

CPC (ID 3055440), utilizando-se da planilha acostada junto ao ID 9394757 

com os valores das prestações inadimplidas pelo devedor. É o relatório. 

Fundamento e Decido. 1. O Decreto-lei 911/69, que estabelece normas de 

processo sobre a alienação fiduciária, autoriza textualmente, no caso do 

bem alienado fiduciariamente não for encontrado, a escolha do credor 

fiduciário entre a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de 

depósito (art. 4º) ou a opção pelo manejo da ação executiva (art. 5º). A 

propósito, confira-se: “Art. 4º. Se o bem alienado fiduciariamente não for 

encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor poderá 

requerer a conversão do pedido de busca e apreensão, nos mesmos 

autos, em ação de depósito, na forma prevista no Capítulo II, do Título I, do 

Livro IV, do Código de Processo Civil. Art. 5º. Se o credor preferir recorrer 

à ação executiva ou, se for o caso, ao executivo fiscal, serão 

penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem 

para assegurar a execução.” Desse modo, uma vez que há previsão legal 

para a conversão e prosseguimento do feito em ação executiva, e 

observando os princípios da economia e celeridade processual, é 

dispensável a prévia conversão em ação de depósito. Nesse sentido, 

transcrevo ementas dos seguintes julgados, in verbis: “PROCESSO CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. 1. O 

Decreto-lei nº 911/69 confere ao credor, diante da não localização do bem 

alienado, a possibilidade de requerer a conversão da busca e apreensão 

em ação de execução. 2. Não localizado o bem e presente nos autos o 

instrumento contratual assinado pelo devedor e por duas testemunhas, 

mostra-se viável a conversão em ação executiva, meio através do qual 

haveria a satisfação do crédito. 3. Recurso provido. (TJDFT - Acórdão n. 

567327, 20100110046642APC, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3ª Turma 

Cível, julgado em 15/02/2012, DJ 07/03/2012 p. 86)” “PROCESSO CIVIL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. BUSCA E APREENSÃO. 

PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. REQUISITOS 

PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 

CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. A conversão da ação de busca 

e apreensão em execução por quantia certa privilegia os princípios da 

celeridade e da economia processual. (TJDFT - Acórdão n. 502178, 

20060710166069APC, Relator CARMELITA BRASIL, 2ª Turma Cível, julgado 

em 04/05/2011, DJ 09/05/2011 p. 112)” A conversão da presente busca e 

apreensão em ação de execução baseia-se nos requisitos do art. 784, 

inciso III, do CPC. Assim, defiro a conversão em ação de execução, nos 

termos do art. 5º do DL 911/69. Retifique-se a autuação, capa dos autos e 

oficie-se à Distribuição. 2. Cite-se o executado para pagar a dívida de R$ 

9.738,53 (nove mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e três 

centavos) em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do 

artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o 

disposto no art. 916 do CPC. 3. Não havendo pagamento, munido da 

segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 4. Fixo 

desde já honorários em 10% (dez por cento) do valor da dívida (item 02), e 

que se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários 

devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do §1º do artigo 

827 do Código de Processo Civil. 5. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 6. Intime-se o exequente para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018391-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDCLEY DE ALMEIDA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1018391-21.2016.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Indefiro o pedido de ID 

9462947, posto que, conforme consta na Sentença de ID 6050713 não 
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houve nestes autos expedição de ofício ao Detran (via Reanjud) 

determinando a inclusão de qualquer restrição junto ao bem, decisão esta 

que passou irrecorrida, consoante certidão de trânsito em julgado de ID 

14437551. Assim, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com 

as cautelas devidas. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017319-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE FERNANDA DOS SANTOS NASCIMENTO GUIMARAES 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017319-62.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a 

emenda à inicial com a informação dos dados do bem junto aos ID’s 

9584094 e 9584103. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem Marca HONDA, 

Modelo XRE 300, Placa QBU 0825, Cor PRETA, Ano de Fabricação/Modelo 

2015/2015, Chassi 9C2ND1110FR025811, Renavam 1054974842, 

depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação 

de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto 

da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, 

cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme 

a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. 8. Intime-se o 

requerente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 

A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016162-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO TAVARES DE AQUINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016162-88.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a 

emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e taxa 

judiciária, ID’s 9495531, 9495590 e 9495606. 2. Cite-se o executado para 

pagar a dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do 

artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o 

disposto no art. 916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido 

da segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 4. Na 

hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 5. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do 

valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem 

ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 6. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 7. Intime-se o 

exequente para que deposite o comprovante de pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021552-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKO DOUGLAS BUENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021552-68.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a 

emenda à inicial com a informação dos dados do bem junto aos ID’s 

14366344, 14366369, 14366374, 14366384, 14538982, 14538989, 

14538998 e 14539002. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem Marca HONDA, 

Modelo XRE 300, Placa QBQ 6873, Cor BRANCA, Ano de 

Fabricação/Modelo 2016/2016, Chassi 9C2ND1110GR002472, Renavam 

1087052120, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. 8. Comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça junto ao ID 14366374, para o devido cumprimento de mandado. 

A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031458-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNCAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIR AUGUSTO LINO OAB - MT9137/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1031458-19.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por Cooperativa de 

Economia e Crédito Mutuo dos Servidores Públicos dos Poderes Executivo 

e Legislativo do Estado de Mato Grosso em face de Jocilene Rodrigues de 

Assunção da Silva e Marcos José da Silva. Entretanto, após detida análise 

dos autos, bem como dos documentos trazidos pelo exequente, extrai-se 

que os executados são residentes em Várzea Grande/MT, como consta 

em suas qualificações e documentos. A jurisprudência pacífica no STJ é 

no sentido de que o foro do domicílio do consumidor é o competente para 

conhecer das ações em que se discute a relação de consumo, sendo o 

objeto da causa o contrato de adesão (cédula de crédito bancário), 

podendo o juiz, nesses casos, declinar de ofício da competência para o 

foro do domicílio do consumidor, nos termos do §3º do artigo 63 e §1º do 

artigo 64, ambos do CPC. Confira-se: “DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. ARTIGO 535, II, CPC. 

VIOLAÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. MULTA. EMBARGOS NÃO 

PROTELATÓRIOS. AFASTADA. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE 

DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA 

FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS. COMPETÊNCIA. FORO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. (...) 4. O magistrado pode, de ofício, declinar 

de sua competência para o juízo do domicílio do consumidor, porquanto a 

Jurisprudência do STJ reconheceu que o critério determinativo da 

competência nas ações derivadas de relações de consumo é de ordem 

pública, caracterizando-se como regra de competência absoluta. 5. O 

microssistema jurídico criado pela legislação consumerista busca dotar o 

consumidor de instrumentos que permitam um real exercício dos direitos a 

ele assegurados e, entre os direitos básicos do consumidor, previstos no 

art. 6º, VIII, está a facilitação da defesa dos direitos privados. 6. A 

possibilidade da propositura de demanda no foro do domicílio do 

consumidor decorre de sua condição pessoal de hipossuficiência e 

vulnerabilidade. 7. Não há respaldo legal para deslocar a competência de 

foro em favor de interesse de representante do consumidor sediado em 

local diverso ao do domicílio do autor. 8. Recurso especial parcialmente 

conhecido e provido. (REsp 1032876/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 09/02/2009). 

Dessume-se que o acórdão recorrido está em perfeita harmonia com a 

jurisprudência dominante do STJ. Incide, portanto, a Súmula 83 desta Corte 

Superior, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras (AgRg no Ag 

135.461/RS, Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ 18.08.97). Ante o 

exposto nego provimento ao agravo de instrumento. Intimem-se. 

Brasília-DF, 04 de dezembro de 2009.” (AI n. 1.151.526 - MG 

(2009/0009034-0) Relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador 

Convocado do TJ/RS), 02/02/2010). Este também é o posicionamento dos 

Tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

PROCESSUAL CIVIL. FORO COMPETENTE. ESCOLHA ALEATÓRIA PELO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O intuído 

da norma insculpida no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor é 

facilitar o seu acesso ao Poder Judiciário, bem como do exercício da 

defesa de seus direitos, contudo, não autoriza a escolha aleatória e sem 

fundamentação pela parte hipossuficiente da relação jurídica. 3. Recurso 

conhecido e não provido. Decisão mantida.” (TJDFT - 

20100020123804AGI, Relator: João Batista Teixeira, 3ª Turma Cível, 

julgado em 29/09/2010, DJ 07/10/2010 p. 131) (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – COMPETENCIA ABSOLUTA DO FORO DO DOMICILIO DO 

CONSUMIDOR. 1. Nos termos da jurisprudência dominante no STJ, é 

absolutamente competente para o julgamento das ações que envolvem 

relações de consumo o foro do domicílio do consumidor, podendo a 

competência ser declinada de ofício (CPC 112, p. único e 113). 2. Deu-se 

provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor, a fim de 

determinar a competência do juízo de Planaltina-DF, para julgamento da 

ação de busca e apreensão, bem como da ação conexa de consignação 

em pagamento.” (TJDFT - AI n. 2010.00.2.000850-3, 2ª Turma Cível, 

Relator: Sérgio Rocha, Data de Julgamento: 09/06/2010). Ademais, o 

próprio contrato indica todos os endereços de Várzea Grande, inclusive 

comarca do imóvel que o garante. Neste caso, a remessa destes autos a 

Comarca de Várzea Grande/MT é medida que se impõe. Ante o exposto, 

declino a competência do processamento da causa para a Comarca de 

Várzea Grande/MT, para onde determino sejam os autos remetidos, após 

a baixa e anotações de praxe. Custas pelo exequente. Intime-se. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022116-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

MARCOS JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAROUK NAUFAL OAB - MT2371/O (ADVOGADO(A))

RONIR AUGUSTO LINO OAB - MT9137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022116-47.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Tendo em vista a 

decisão proferida nos autos apensos da Ação de Execução de Título 

Extrajudicial de n. 1031458-19.2017.8.11.0041, remetam-se também estes 

autos ao cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição 

destes ao Juízo da Comarca de Várzea Grande competente, para que 

sejam processados e julgados, simultaneamente, evitando-se assim 

decisões conflitantes. Cumpra-se. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009029-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSENETE AUXILIADORA DOS SANTOS (EXECUTADO)

JUSENETE AUXILIADORA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1009029-58.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a 

emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e taxa 

judiciária e contrato legível, ID’s 5905693, 5905701, 5905720, 9280655, 

9280673, 9280674, 9280686 e 9280695. 2. Citem-se os executados para 

pagarem a dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando 

do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o 

disposto no art. 916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido 

da segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 4. Na 
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hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 5. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do 

valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem 

ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 6. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 7. Intime-se o 

exequente para que deposite o comprovante de pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009255-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA (AUTOR(A))

CELIA REGINA CAMPELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011322A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1009255-63.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Intimem-se 

os requerentes para que cumpram integralmente a decisão de ID 5868847, 

posto que consignaram apenas o valor de 30% e não efetuaram o 

depósito de quaisquer das 06 parcelas posteriores, sob pena de 

revogação da tutela antecipada, no prazo de 05 (cinco) dias. Em igual 

prazo, manifestem-se ainda os requerentes acerca da petição e 

documentos do Banco requerido de ID’s 14863873, 14863879, 14863884, 

14863893, 14863901, 14863912, 14863925, 14863934 e 14863939. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015090-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1015090-66.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Indefiro o 

pedido de bloqueio do veículo junto ao DETRAN, primeiro porque que já 

existe averbação decorrente da própria alienação fiduciária, que por si só, 

dá conhecimento a terceiros da existência de gravame no bem objeto da 

inicial. Segundo, por força do disposto no artigo 6º, da Resolução nº 159 

de CONTRAN, que reza que a alienação fiduciária em garantia de veículo 

automotor deverá constar no Certificado de Registro do veículo, 

circunstância esta que impede a transferência ao adquirente de boa-fé, já 

que o interessado na aquisição do bem, necessariamente, tomará 

conhecimento da operação. II – Intime-se o requerente pessoalmente (via 

postal, com AR), e seu patrono via imprensa, para dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. A/Cuiabá, 31 de outubro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011409-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX SANDER BORGES BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1011409-54.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que o endereço postado na notificação (ID 6071834), é diverso do 

endereço constante no contrato, objeto da ação, de ID 6071822. Assim, 

não válida a certidão de recebimento da notificação, não restando 

comprovada a mora do requerido. A notificação é requisito indispensável 

para a para propositura da ação de busca e apreensão. Assim, intime-se 

o requerente para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036631-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONE MARCELO MESQUITA LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Venancio Correa dos Santos Junior OAB - MT20399/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1036631-87.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. O 

requerente não juntou aos autos o pagamento das custas, nem mesmo 

declaração de hipossuficiência apta a instruir pedido de justiça gratuita, 

também não realizou tal pleito. Há necessidade de requerimento expresso 

nesse sentido, porquanto vedada a sua concessão de ofício. Intime-se o 

requerente para efetuar o pagamento das mencionadas custas iniciais de 

distribuição da presente ação, ou para emendar a inicial com o 

mencionado requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita 

e respectiva declaração, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial e arquivamento do feito. Cumprido o item acima, 

certifique-se, e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036649-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONILZA ARCANJO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1036649-11.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Compulsando os 

autos verifico que a parcela pela qual foi notificada a requerida, 

encontra-se paga (vencimento em 18/07/2018), ID 16115066 – páginas 5 a 

8. Assim, não é válida a notificação, não restando comprovada a mora do 
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requerido. A notificação é requisito indispensável para a para propositura 

da ação de busca e apreensão. Assim, intime-se o requerente para 

emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. II – 

Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, também no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial, extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036827-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1036827-57.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Cleidenil dos 

Santos Silva ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de 

Tutela Antecipada em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A. 

Afirma a requerente que não se recorda de ter realizado contrato de 

cartão de crédito com o requerido, constatando o desconto efetuado pelo 

mesmo em sua folha de pagamento iniciando em junho/2012 no valor de R$ 

134,20, perdurando até este mês no valor de R$ 513,17. Que tais 

descontos são ilegais, possuindo apenas consignação perante ao 

requerido. Assim, requer a concessão de tutela antecipada para 

determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento da 

requerente, no tocante ao cartão de crédito, a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova e que o requerido 

apresente o contrato original. É o relatório. Fundamento e Decido. Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que, não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Pugna a requerente, em 

sede de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos em sua folha 

de pagamento referente ao cartão de crédito. Por ora, não há como 

acolher sua pretensão, tendo em vista que a própria requerente afirma 

não se recordar de tal contratação, não negando ter sido firmado este 

contrato. Assim, quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha 

de pagamento, referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, 

tenho que referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto 

firmado pelas partes, em que a requerente autoriza os débitos. Desta 

forma, ante a não coercitividade dos descontos, incabível o seu 

cancelamento. É cediço que o pagamento do cartão de crédito pode ser 

feito integralmente na data do vencimento da fatura, ou parceladamente 

quando a administradora do cartão estipula um valor mínimo a ser pago no 

prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, o usuário poderá, a cada 

vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, porém, no pagamento do 

saldo incidirão juros conforme já pacificado no Superior Tribunal de 

Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as 

empresas administradoras de cartão de crédito são equiparadas as 

instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo regramento quanto 

aos juros. “As empresas administradoras de cartão de crédito são 

instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas 

cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” Ainda não merece 

prosperar tal pretensão visto que a simples propositura de ação revisional 

não elide a mora do devedor, conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A 

simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor." Por todo exposto, indefiro, por ora, a 

antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC. Defiro o pleito da 

requerente para que o requerido apresente, no prazo da resposta, o 

contrato original firmado entre as partes. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no 

mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada 

em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034216-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RODRIGUES SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo nº 

104216-34.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos e etc. 1. Defiro 

liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do veículo marca HONDA, modelo BIZ 1101, ano de 

fabricação/modelo 2017/2017, cor BRANCA, chassi 9C2JC7000HR414014, 

Renavam: 11583550733, placa QCZ-5315, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

6. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. M/Cuiabá, 31 de outubro 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1036840-56.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

SAULO NOBRE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1036840-56.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Samuel 

Nobre de Souza ingressou com Ação de Revisão Contratual e Anulação 

de Cláusulas Ilegais c/c Consignação de Pagamento de Parcelas 

Atrasadas c/c Liminar de Manutenção de Posse, Exclusão do Nome do 

Serasa, Cadim e Spc a em face de Banco Toyota do Brasil S/A. Afirma o 

requerente que firmou com o requerido o contrato de financiamento n. 

1190098/14, em 25/06/2014, no valor total da cédula de R$ 59.832,60, a 

ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 997,21, para aquisição do bem 

marca TOYOTA, modelo ETIOS XLS SEDAN 1.5 FLEX 16V 4P MEC, ano de 

fabricação/modelo 2014/2014, cor VERMELHA, placa QBF 5636, chassi 

9BRB29BT3E2048224, renavam 1012376610. Assevera que há incidência 

de juros abusivos, capitalização mensal de juros, multa moratória superior 

a 2%, comissão de permanência, encargos mais abusivos e tarifas 

administrativas ilegais. Assim, em sede de tutela antecipada, requer a 

consignação em juízo das parcelas vencidas e vincendas no valor de R$ 

624,93 que entende devido, ou o valor contratado, que o requerido exclua 

e abstenha de incluir seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito ou 

protesto de títulos, a sua manutenção na posse do bem, a inversão do 

ônus da prova, bem como os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, 

perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera 

afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela 

aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da 

súmula n. 297 do STJ. Assim, Inverto o ônus probatório nos termos do art. 

6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que não se deve confundir 

a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro de 

adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma 

das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não 

está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte 

contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da 

prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da 

prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA 

PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 

8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1. "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 

assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT /2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Em sede de antecipação de tutela, pugna o requerente seja 

autorizada a consignação em juízo das parcelas vencidas e vincendas no 

valor que entende como devido de R$ 624,93 ou o valor contratado, que o 

requerido exclua e/ou abstenha de incluir seu nome nos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito e sua manutenção na posse do bem. 

Entretanto, analisar os pedidos de alteração dos valores cobrados no 

contrato, dos juros, taxas e encargos a serem aplicados seria adentrar as 

questões de mérito, incabível neste momento. Temos ainda que, para a 

exclusão ou que o requerido abstenha de incluir o nome do requerente 

nos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado no STJ, a 

verossimilhança das alegações somente se materializa quando existe 

expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Além 

disso, do teor da Súmula nº 596 do STF, extrai-se que, quanto às taxas de 

juros e outros encargos cobrados, as instituições financeiras não se 

sujeitam às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33). 

Por isso, entendo que os juros remuneratórios não podem ser limitados ao 

percentual de 12% ao ano. No tocante à capitalização de juros o Superior 

Tribunal de Justiça, atualmente, considera que, para a cobrança da 

capitalização mensal dos juros, faz-se necessária a presença, cumulativa, 

dos seguintes requisitos: a) legislação específica possibilitando a 

pactuação, como nos contratos bancários posteriores a 31/3/2000 (MP n. 

1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 2.170-36/2001), em vigência em face 

do art. 2º da Emenda Constitucional n. 32/2001[1]; e b) expressa previsão 

contratual quanto à periodicidade. Desse modo, a simples alegação de que 

há encargos abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que 

são efetivamente desproporcional. Também, é inviável, apenas com base 

nas provas documentais produzidas pelo requerente, presumir que a taxa 

pactuada é excessiva e que há capitalização indevida de juros. A 

manutenção de posse também se relaciona diretamente à 

descaracterização da mora, e uma vez comprovada, é plenamente devido 

o procedimento judicial de busca e apreensão, consoante Súmula 72 do 

STJ. Assim, a citada manutenção somente é devida quando presente a 

verossimilhança na ilegalidade de encargos incidentes durante o período 

da normalidade contratual. Conforme fundamentos acima, não é verossímil 

a abusividade dos juros remuneratórios, nem da incidência de 

capitalização de juros, logo, não se vislumbra a possibilidade de se 

conceder a manutenção da posse. Ademais, pelo que consta do art. 330, 

§§ 2º e 3º do CPC, deve ser paga a quantia incontroversa diretamente ao 

requerido, conforme segue: “Art. 330 - (...) § 2º Nas ações que tenham 

por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de 

financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de 

inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.” Por todo 

exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 300 

do CPC. Nada obsta, entretanto, que a parte autora consigne em juízo o 

valor que entende devido, uma vez que não há qualquer vedação legal ao 

referido depósito, mas tal depósito não terá efeito liberatório, tampouco 

servirá para deferir a tutela requerida. Diante disso, defiro o pedido de 

consignação do valor que entende devido, que deverá ser depositado na 

conta única mediante expedição de guia mensal junto ao site da referida 

conta única (http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp) até o quinto 

dia útil após a data aprazada para o vencimento da parcela. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 31 de 

outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario [1] AgRg no REsp nº 1052298/MS, Rel. 

Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª Turma, DJe 1/3/2010.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036861-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX ALAMAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1036861-32.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro 

liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem Marca RENAULT, Modelo SANDEROSTEPWAY 

HI-F, Placa OBG 0267, Cor BRANCA, Ano de Fabricação/Modelo 

2012/2013, Chassi 93YBSR8VKDJ385702, Renavam 481096973, 

depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação 
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de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto 

da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, 

cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme 

a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

6. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. 7. Comprovante de 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao ID 16164927, 

para o devido cumprimento de mandado. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034219-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA PAES LEMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034219-86.2018.8.11.0041 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos e etc. 1. 

Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do veículo Marca: HONDA Modelo: BIZ 110I 

Ano/Modelo: 2017/2017 Cor: BRANCA Chassi N°: 9C2JC7000HR420019 

Placa: QCX0218 Renavam: 1139909271, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

6. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. M/Cuiabá, 31 de outubro 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036863-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MENDES DE PONTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1036863-02.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que não consta certidão de recebimento da notificação, não 

restando comprovada assim, a mora do requerido, conforme ID 16147029. 

A notificação (via postal, com aviso de recebimento) é requisito 

indispensável para a concessão da liminar na ação de busca e 

apreensão. Assim, intime-se o requerente para emendar a inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036873-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HUMBERTO BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1036873-46.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro 

liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem Marca HONDA, Modelo XRE 300, Placa QBX 

5932, Cor VERDE, Ano de Fabricação/Modelo 2017/2017, Chassi 

9C2ND1110HR100292, Renavam 1143681972, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

6. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. 7. Comprovante de 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao ID 16165271, 

para o devido cumprimento de mandado. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034307-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034307-27.2018.8.11.0041. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos e etc. 1. 

Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão dos bens descritos na exordial, depositando-os em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

6. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. M/Cuiabá, 31 de outubro 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034318-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA VIEIRA CARVALHO MARCAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1034318-56.2018 (PJE) Decisão Interlocutória Vistos etc. Vanda Vieira 

Carvalho Marçal ajuizou Ação Declaratória de Nulidade Contratual C/C 

Repetição de Indébito C/ Indenizatória Por Danos Morais e Pedido de 

Antecipação de Tutela em face de Banco BMG S/A. Afirma a requerente 

que em junho de 2012, foi procurada por funcionários do banco requerido, 

em seu local de trabalho, tendo-lhe sido disponibilizado empréstimo 

consignado e que o pagamento deste valor deveria ser realizado de forma 

parcelada com descontos direto na folha de pagamento cujos pagamentos 

resultariam no adimplemento do empréstimo contraído. Tendo a autora 

concordado com a proposta, comprometeu-se o banco requerido em 

enviar, posteriormente, por meio postal, cópia do contrato. Explica que no 

dia 25 de junho de 2012, a requerente teve creditado em sua conta 

corrente do Banco do Brasil via TED - o valor de R$ 1.653,00 (mil 

seiscentos e cinquenta e três reais) supostamente do contrato firmado. 

Que tendo estranhado os descontos em sua folha de pagamento, passado 

o prazo de 36 meses, que afirma ser o prazo que ajustou para o 

pagamento do “empréstimo”, entrou em contato com o banco requerido, 

pedindo esclarecimentos, ao que lhe foi informado que havia adquirido 

cartão de crédito com reserva de margem consignável. Afirma que 

solicitou o envio de cópia do contrato em sua residência; todavia, não lhe 

foi enviado. Esclarece que após adquirir maiores informações pôde 

constatar que, não tratava -se de empréstimo consignado conforme 

supostamente fora informado no momento da contratação, mas sim uma 

retirada em dinheiro no valor de R$ 1.653,00 - cartão de crédito com 

reserva de margem consignável – RMC, e os valores que achava que 

eram de parcelas, na verdade era o mínimo da fatura do cartão de crédito. 

Afirma que já se passaram mais de 06 anos e ainda consta débito original 

em aberto (ficha financeira anexa) arguindo assim a onerosidade 

excessiva do contrato. Defende que nunca recebeu cartão de crédito do 

banco requerido, pedindo reconhecimento da abusividade, questionando 

suposta prática abusiva, pede assim o ressarcimento por suposto dano 

moral sofrido. Postula pelo deferimento da gratuidade da justiça e da 

inversão do ônus da prova, requerendo a incidência do Código de Defesa 

do Consumidor. Pede ainda a concessão da antecipação dos efeitos da 

tutela, a suspensão dos descontos a título de cartão de crédito 

consignado de sua folha de pagamento, que seja determinado ao banco 

que se abstenha de inserir a dívida no cadastro de proteção ao crédito, a 

exibição do contrato original firmado e extratos mensais das faturas do 

cartão, comprovante de entrega e recebimento do cartão e informe o saldo 

devedor atual. É o Relatório. Fundamento e Decido. Em relação ao pedido 

de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça postulado pela requerente. No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que, não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Pugna a requerente, em 

sede de antecipação de tutela, para suspensão dos descontos a título de 

cartão de crédito consignado de sua folha de pagamento, bem ainda, que 

seja determinado ao banco que se abstenha de inserir a dívida no 

cadastro de proteção ao crédito. Postula ainda pela exibição do contrato 

original firmado e extratos mensais das faturas do cartão, comprovante de 

entrega e recebimento do cartão e informe o saldo devedor atual. Constitui 

requisito básico e fundamental à obtenção de qualquer tutela antecipada 

uma prévia verificação de efetiva probabilidade de existência do direito 

pretendido, ou, na expressão legal, que o julgador se convença da 

verossimilhança da alegação (art. 300 do CPC). Temos que, para a 

exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado 

no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando 

existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Assim, 

quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que a requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. Sabe-se que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo. Entretanto, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 
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isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." 

Assim, não verificando presentes os requisitos autorizadores do art. 300 

do CPC, não vejo como acolher o pedido da autora. Por todo exposto, 

indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC. 

Todavia, defiro o pedido da autora, constante do item “d” da exordial, 

conforme página 21, e determino ao banco que apresente no prazo de 

resposta cópia do contrato original firmado entre as partes e dos extratos 

mensais das faturas do cartão de crédito, bem ainda, informando o saldo 

devedor atual do cartão. Deixo para analisar o pedido de designação de 

audiência de conciliação, após a citação e apresentação dos documentos 

e defesa. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos arts. 

341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 31 de 

outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034580-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA ANDRELINA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1034580-06.2018 (PJE) Decisão Interlocutória Vistos etc. Joana Andrelina 

de Souza ajuizou Ação Declaratória de Nulidade Contratual C/C Repetição 

de Indébito C/ Indenizatória Por Danos Morais e Pedido de Antecipação de 

Tutela em face de Banco BMG S/A. Afirma a requerente que em 

junho/2011, foi procurada por funcionários do banco requerido, em seu 

local de trabalho, tendo-lhe sido disponibilizado empréstimo consignado e 

que o pagamento deste valor deveria ser realizado de forma parcelada 

com descontos direto na folha de pagamento cujos pagamentos 

resultariam no adimplemento do empréstimo contraído. Explica que 

11/11/2011, a requerente teve creditado em sua conta corrente do Banco 

do Brasil via TED - o valor de R$ 1.444,00 (mil quatrocentos e quarenta e 

quatro reais) supostamente do contrato firmado. Que tendo estranhado os 

descontos em sua folha de pagamento, passado o prazo de 36 meses, 

que afirma ser o prazo que ajustou para o pagamento do “empréstimo”, 

entrou em contato com o banco requerido, pedindo esclarecimentos, ao 

que lhe foi informado que havia adquirido cartão de crédito com reserva 

de margem consignável. Afirma que solicitou o envio de cópia do contrato 

em sua residência; todavia, não lhe foi enviado. Esclarece que após 

adquirir maiores informações pôde constatar que, não tratava -se de 

empréstimo consignado conforme supostamente fora informado no 

momento da contratação, mas sim uma retirada em dinheiro no valor de R$ 

1.444,00 - cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, e 

os valores que achava que eram de parcelas, na verdade era o mínimo da 

fatura do cartão de crédito. Afirma que já se passaram mais de 06 anos e 

ainda consta débito original em aberto, arguindo assim a onerosidade 

excessiva do contrato. Defende que nunca recebeu cartão de crédito do 

banco requerido, pedindo reconhecimento da abusividade, questionando 

suposta prática abusiva, pede assim o ressarcimento por suposto dano 

moral sofrido. Postula pelo deferimento da gratuidade da justiça e da 

inversão do ônus da prova, requerendo a incidência do Código de Defesa 

do Consumidor. Pede ainda a concessão da antecipação dos efeitos da 

tutela, a suspensão dos descontos a título de cartão de crédito 

consignado de sua folha de pagamento, que seja determinado ao banco 

que se abstenha de inserir a dívida no cadastro de proteção ao crédito, a 

exibição do contrato original firmado e extratos mensais das faturas do 

cartão, comprovante de entrega e recebimento do cartão e informe o saldo 

devedor atual. É o Relatório. Fundamento e Decido. Em relação ao pedido 

de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça postulado pela requerente. No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que, não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Pugna a requerente, em 

sede de antecipação de tutela, para suspensão dos descontos a título de 

cartão de crédito consignado de sua folha de pagamento, bem ainda, que 

seja determinado ao banco que se abstenha de inserir a dívida no 

cadastro de proteção ao crédito. Postula ainda pela exibição do contrato 

original firmado e extratos mensais das faturas do cartão, comprovante de 

entrega e recebimento do cartão e informe o saldo devedor atual. Constitui 

requisito básico e fundamental à obtenção de qualquer tutela antecipada 

uma prévia verificação de efetiva probabilidade de existência do direito 

pretendido, ou, na expressão legal, que o julgador se convença da 

verossimilhança da alegação (art. 300 do CPC). Temos que, para a 

exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado 

no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando 

existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Assim, 

quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que a requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. Sabe-se que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo. Entretanto, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." 

Assim, não verificando presentes os requisitos autorizadores do art. 300 

do CPC, não vejo como acolher o pedido da autora. Por todo exposto, 

indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC. 

Todavia, defiro o pedido da autora, constante do item “d” da exordial, 

conforme página 21, e determino ao banco que apresente no prazo de 

resposta cópia do contrato original firmado entre as partes e dos extratos 

mensais das faturas do cartão de crédito, bem ainda, informando o saldo 

devedor atual do cartão. Deixo para analisar o pedido de designação de 

audiência de conciliação, após a citação e apresentação dos documentos 

e defesa. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo 
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de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos arts. 

341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 31 de 

outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003060-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORDINO DE BRITO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1003060-62.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a 

emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e taxa 

judiciária, ID’s 8348807 e 8348836. 2. Cite-se o executado para pagar a 

dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 

829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto 

no art. 916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da 

segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 4. Na 

hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 5. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do 

valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem 

ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 6. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 7. Intime-se o 

exequente para que deposite o comprovante de pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035192-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO XAVIER DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035192-41.2018.8.11.0041. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos e etc. 1. 

Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do veículo marca FIAT, modelo Palio - 0P – Básico – 

Weekend ELX 1.4 MPI Fire Flex 8V , ano fabricação 2006, chassi 

9BD17301A64172331, placa KAI9994, cor PRETA e renavam nº 

880515503, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 6. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. M/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035198-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM RAMALHO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035198-48.2018.8.11.0041. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos e etc. 1. 

Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do veículo marca RENAULT modelo DUSTER 

DYNAMIQUE 2.0, ano fabricação 2015, chassi 93YHSRC4AGJ689429, 

placa QBH3294, cor MARROM e renavam nº 001048086230, 

depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação 

de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto 

da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, 

cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme 

a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

6. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. M/Cuiabá, 31 de outubro 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035237-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON LEITE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 
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1035237-45.2018.8.11.0041. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. I – 

Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. II – Compulsando os autos verifico 

que o banco requerente não comprovou na exordial a mora do requerido. 

Sabe-se que a notificação (via postal, com aviso de recebimento entregue 

ou instrumento de protesto) é requisito indispensável para a concessão da 

liminar na ação de busca e apreensão. III – Diante disso, intime-se o 

requerente para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sanando a 

irregularidade, acostando aos autos a notificação (via postal, com aviso 

de recebimento) ou instrumento de protesto, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1035339-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEANNY APARECIDA DOMINGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1034318-56.2018 (PJE) Decisão Interlocutória Vistos etc. Geanny 

Aparecida Domingues ajuizou Ação de Revisão Contratual e Anulação de 

Cláusulas Ilegais C/C Consignação em Pagamento de Parcelas Atrasadas 

C/C Liminar de Manutenção de Posse, Exclusão do Nome no Serasa, 

Cadim e SPC em face de Banco Toyota Leasing do Brasil S/A – 

Arrendamento Mercantil. Afirma a requerente que firmou com o requerido, 

o contrato de n.º 253064384, para aquisição do veículo descrito na 

exordial. Que o contrato foi firmado no valor de R$ 55.671,30, tendo pago 

à vista o valor de R$ 10.160,00 (dez mil, cento e sessenta reais), tendo 

financiado o restante para pagamento em 36 parcelas de R$ 1.779,37 (mil 

setecentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos). Que há 

cobrança neste de juros abusivos, capitalização de juros, tarifas 

administrativas e encargos moratórios exorbitantes. Questiona as 

seguintes tarifas: de IOF R$ 1.256,70, Cadastro R$ 550,00, Cesta de 

Serviços R$ 500,00, Seguro Proteção R$ 1.247,21, Despesas R$ 

1.000,00, Registro de Contrato R$ 317,39, valor dos juros contratados R$ 

18.546,42, taxa de juro mensal 1,978505, taxa de juros anual 26,503834, 

CET anual 32,22%. Assim, em sede de tutela antecipada, requer seja 

autorizada a consignação em juízo no valor que entende correto, 

determinando ao requerido a exclusão de seu nome dos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, seja mantido na posse do bem, a inversão 

do ônus da prova, bem como os benefícios da justiça gratuita. É o 

Relatório. Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da 

justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça 

e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a 

mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça postulado pela requerente. No tocante à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono 

na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos 

bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus 

probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante 

ressaltar que, não se deve confundir a inversão do ônus da prova com a 

inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos processuais, 

pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a 

sua inversão), certamente não está determinando que, além desse ônus 

processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as 

despesas de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a 

parte requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO 

DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Em sede de antecipação de tutela, pugna a requerente seja 

autorizada a consignação em juízo das parcelas no valor que entende 

devido, seja mantida na posse do bem e que o requerido se abstenha de 

incluir seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. 

Constitui requisito básico e fundamental à obtenção de qualquer tutela 

antecipada uma prévia verificação de efetiva probabilidade de existência 

do direito pretendido, ou, na expressão legal, que o julgador se convença 

da verossimilhança da alegação (art. 300 do CPC). Entretanto, analisar os 

pedidos de alteração dos valores cobrados no contrato, dos juros e taxas 

a serem aplicadas seria adentrar as questões de mérito, incabível neste 

momento. Temos ainda que, para a exclusão ou que o requerido abstenha 

de incluir o nome da requerente nos cadastros de crédito, conforme 

entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das alegações 

somente se materializa quando existe expressa contestação do saldo 

devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e que o 

valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o que 

não é o caso dos autos. Além disso, do teor da Súmula nº 596 do STF, 

extrai-se que, quanto às taxas de juros e outros encargos cobrados, as 

instituições financeiras não se sujeitam às limitações impostas pela Lei de 

Usura (Decreto nº 22.626/33). Por isso, entendo que os juros 

remuneratórios não podem ser limitados ao percentual de 12% ao ano. No 

tocante à capitalização de juros o Superior Tribunal de Justiça, atualmente, 

considera que, para a cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se 

necessária a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) legislação 

específica possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários 

posteriores a 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 

2.170-36/2001), em vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional 

n. 32/2001 ; e b) expressa previsão contratual quanto à [1] periodicidade. 

Desse modo, a simples alegação de que os juros contratados são 

abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que a taxa é 

efetivamente desproporcional. Também, é inviável, apenas com base nas 

provas documentais produzidas pela requerente, presumir que a taxa 

pactuada é excessiva e que há capitalização indevida de juros. A 

manutenção de posse também se relaciona diretamente à 

descaracterização da mora, e uma vez comprovada, é plenamente devido 

o procedimento judicial de busca e apreensão, consoante Súmula 72 do 

STJ. Ademais, a requerente está em débito com o requerido, a partir da 

parcela com vencimento em 26/07/2017, ou seja, há mais de um ano, 

encontrando-se com 14 parcelas em atraso. Assim, a citada manutenção 

somente é devida quando presente a verossimilhança na ilegalidade de 

encargos incidentes durante o período da normalidade contratual. 

Conforme fundamentos acima, não é verossímil a abusividade dos juros 

remuneratórios, nem da incidência de capitalização de juros, logo, não se 

vislumbra a possibilidade de se conceder a manutenção da posse. Não 

tenho como razoável aceitar o depósito do valor indicado na exordial, uma 

vez que o valor das parcelas ajustado é no montante de R$ 1.779,37, 

sendo que o autor objetiva realizar os depósitos no valor que entende 

devido de R$ 993,93. Assim, os depósitos são a menor, não no montante 

contratado. Todavia, pode a requerente realizar os depósitos no valor 

ajustado no contrato. Tenho como razoável aceitar o depósito do valor das 

parcelas contratadas, pois tais depósitos não trarão prejuízo ao banco 

requerido, visto que as questões impugnadas serão oportunamente 

analisadas quando do julgamento da ação revisional. Vale ressaltar que, 

na hipótese de eventual improcedência do pedido revisional, parte do 

débito já estará à disposição do juízo e poderá ser levantada pela 

instituição financeira. Frise-se, ainda, que, caso seja reconhecida a 

insuficiência dos valores depositados, estes serão objeto de 

complementação, com a incidência de juros e correção, mostrando-se 

infundado o prejuízo para o banco credor. Desta forma, presentes os 

pressupostos legais, defiro o pleito de antecipação de tutela, todavia, em 

parte e condicionado ao depósito em juízo do valor verossímil/contratado 

das prestações vencidas e vincendas. Assim, intime-se a requerente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, consigne em juízo o valor de todas as 

prestações vencidas acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, 

correção monetária calculada pelo INPC e multa de 2%, tendo como o valor 

a prestação contratada, qual seja R$ 1.779,37 (mil setecentos e setenta e 
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nove reais e trinta e sete centavos). Junto com a consignação, a 

requerente deverá apresentar a planilha constando o valor das parcelas 

vencidas depositadas, acrescidas dos encargos moratórios, como 

redimensionado nesta decisão. Por se tratar de prestações periódicas, 

uma vez consignada a primeira parcela, poderá o requerente continuar a 

consignar as que forem vencendo sucessivamente, desde que o faça 

mediante expedição de guia mensal da secretaria até o quinto dia útil após 

a data aprazada para o vencimento da parcela. Havendo a consignação 

em juízo dos valores conforme determinado, intime-se o requerido para 

que, no prazo de 48 horas, promova a exclusão do nome da requerente 

de quaisquer órgãos de proteção ao crédito que eventualmente tenha sido 

incluído e que venha a se abster de realizar novas inclusões até ulterior 

deliberação e determino a manutenção da posse do veículo em favor da 

autora. Deixo para analisar o pedido de designação de audiência de 

conciliação, após a apresentação da defesa. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no 

mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002469-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE CARDOSO PEREIRA BRANCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1002469-03.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória I – Trata-se de 

processo sentenciado, com trânsito em julgado junto ao ID 14491757. 

Proceda-se à alteração na capa dos autos fazendo constar como ação de 

Busca e Apreensão em fase de Cumprimento de Sentença – Execução de 

Honorários, como exequente: CNF – Administradora de Consórcios 

Nacional Ltda e como executado: Cleonice Cardoso Pereira Branco. II – 

Assim, intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, §2º, II e 523 do 

CPC. Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento. III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o 

exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o 

necessário. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006132-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIELLEN ROMANO DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1006132-57.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que não consta certidão de recebimento da notificação de ID 

7935385, não restando comprovada assim, a mora do requerido. 

Novamente ressalto que a notificação (via postal, com aviso de 

recebimento) é requisito indispensável para a concessão da liminar na 

ação de busca e apreensão. Assim, intime-se o requerente, mais uma vez, 

para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

da ação e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035628-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEGILDA VIANA BARBOSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SANTOS OAB - MT21647/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1035628-97.2018 (PJE) Decisão Interlocutória Vistos etc. Degilda Viana 

Barbosa de Souza ajuizou Ação Declaratória de Nulidade Contratual C/C 

Repetição de Indébito C/ Indenizatória Por Danos Morais e Pedido de 

Antecipação de Tutela em face de Banco Bonsucesso S/A. Afirma a 

requerente que era funcionária pública do Estado do Acre, e hoje se 

encontra residindo em Cuiabá e no ano de 2011 foi até a agência e fez 

empréstimos com o banco requerido, com parcelas do empréstimo a serem 

descontados em sua folha de pagamento. Aduz que dirigiu-se ao caixa 

eletrônico no mês setembro/2011 e realizou um empréstimo no valor de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) com o requerido, a serem pagos em 12 

vezes. Que todos os meses desde setembro/2011 vem sendo descontado 

de seu salário o valor de R$ 94,86 (noventa e quatro reais e oitenta e seis 

centavos). Argumenta que após tantos anos pagando esse valor e já 

esperando que se encerrassem os descontos em folha de pagamento, em 

2017 a autora entrou em contato pelo telefone 0800 do banco e 

informaram que a autora ainda deve o valor de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) que emprestou, e que esses valores mensais de R$ 

94,86 que vem sendo descontados, era só o valor de pagamento mínimo 

referente aos R$1.500,00 - emprestado no mês de setembro de 2011. 

Postula pelo deferimento da gratuidade da justiça e da inversão do ônus 

da prova, requerendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 

Pede ainda a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, a exclusão 

dos descontos consignados de sua folha de pagamento. É o Relatório. 

Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, 

perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera 

afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça postulado pela requerente. No tocante à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono 

na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos 

bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus 

probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante 

ressaltar que, não se deve confundir a inversão do ônus da prova com a 

inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos processuais, 

pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a 

sua inversão), certamente não está determinando que, além desse ônus 

processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as 

despesas de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a 

parte requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO 

DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna a requerente, em sede de antecipação de tutela, para a 

exclusão dos descontos consignados de sua folha de pagamento. 
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Constitui requisito básico e fundamental à obtenção de qualquer tutela 

antecipada uma prévia verificação de efetiva probabilidade de existência 

do direito pretendido, ou, na expressão legal, que o julgador se convença 

da verossimilhança da alegação (art. 300 do CPC). Assim, não verificando 

presentes os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC, não vejo como 

acolher o pedido da autora. Por todo exposto, indefiro, por ora, a 

antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC. Deixo para analisar o 

pedido de designação de audiência de conciliação, após a citação e 

apresentação dos documentos e defesa. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no 

mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035679-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIRO VIEIRA NETTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035679-11.2018.8.11.0041. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. I – 

Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. II – Compulsando os autos verifico 

que o banco requerente não comprovou na exordial a mora do requerido. 

Sabe-se que a notificação (via postal, com aviso de recebimento entregue 

ou instrumento de protesto) é requisito indispensável para a concessão da 

liminar na ação de busca e apreensão. III – Diante disso, intime-se o 

requerente para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sanando a 

irregularidade, acostando aos autos a notificação (via postal, com aviso 

de recebimento) ou instrumento de protesto, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023649-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO MOREIRA DOS ANJOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1023649-12.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Diante do 

termo de acordo de ID 7988801, defiro o pedido de suspensão da ação. 

Suspendo o feito até janeiro/2020, data para pagamento da última parcela 

do acordo. Decorrido o prazo, intimem-se as partes para informarem 

quanto ao cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003384-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1003384-52.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a 

emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e taxa 

judiciária, ID’s 7994877 e 7994944. 2. Cite-se o executado para pagar a 

dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 

829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto 

no art. 916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da 

segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 4. Na 

hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 5. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do 

valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem 

ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 6. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 7. Intime-se o 

exequente para que deposite o comprovante de pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020004-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA CRISTINA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1020004-76.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Diante do 

termo de acordo de ID 15101853, defiro o pedido de suspensão da ação. 

Suspendo o feito até setembro/2021, data para pagamento da última 

parcela do acordo. Decorrido o prazo, intimem-se as partes para 

informarem quanto ao cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, será analisado o pleito de conversão da ação 

constante junto ao ID 8188939. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020008-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS NUNES FARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1020008-16.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado, com trânsito em julgado junto ao ID 14494380. 

Proceda-se à alteração na capa dos autos fazendo constar como ação de 

Busca e Apreensão em fase de Cumprimento de Sentença – Execução de 
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Honorários, como exequente: José Carlos Skrzyszowski Junior e como 

executado: João Carlos Nunes Fares. II – Assim, intime-se o executado, 

nos termos dos artigos 513, §2º, II e 523 do CPC. Ressalto que a multa de 

10% (dez por cento) e mais honorários advocatícios de 20% (vinte por 

cento), cominados pelo §1º do art. 523 do CPC, somente incidirão após o 

decurso de prazo da intimação do devedor para cumprimento voluntário da 

obrigação, pessoalmente ou através de seu advogado, extrapolado o 

prazo de 15 (quinze) sem o devido pagamento. III – Após, certifique-se o 

decurso de prazo e intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com 

AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção da ação e arquivamento dos autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005928-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODINEI APARECIDO BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1005928-13.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Observa-se, que as partes pedem a homologação do acordo e, ao mesmo 

tempo, a suspensão do processo até que se dê integral cumprimento do 

referido acordo, no entanto, verifica-se a existência de incompatibilidades 

entre os pedidos de homologação com base no artigo 487 e o pedido de 

suspensão do processo, uma vez que as causas contidas no artigo 487 

do CPC, por si só, já são causas extintivas, na medida em que o 

mencionado artigo refere-se à resolução do mérito. Desta feita, defiro 

apenas o pedido de suspensão da ação de ID 6834469. Suspendo o feito 

até março/2021, data para pagamento da última parcela do acordo. 

Decorrido o prazo, intimem-se as partes para informarem quanto ao 

cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 31 de 

outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022618-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA OAB - MT0014431S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTAMAT CONTABILIDADE DE MATO GROSSO EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022618-54.2016.8.11.0041 Ação: de Busca e Apreensão Embargante: 

Banco Toyota do Brasil S/A Embargado: Contamat Contabilidade de Mato 

Grosso Eireli Decisão Interlocutória Vistos etc. O embargante apresentou 

junto ao ID 6766478 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da sentença proferida 

junto ao ID 6055485, pleiteando o acolhimento destes embargos, posto que 

a decisão foi contraditória ao condenar o autor ao pagamento das custas 

processuais remanescentes, pois o constante do acordo de ID 4768688 é 

de que o requerido pagaria as custas remanescentes. Atendendo ao 

comando do art. 537 do CPC, vieram-me os autos em conclusão. É o 

Relatório. Fundamento e Decido. O Código de Processo Civil é expresso e 

específico quando do cabimento dos Embargos de Declaração, consoante 

seu artigo 535. Ainda, segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos 

declaratórios têm finalidade de completar uma decisão omissa ou, ainda 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter 

substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” 

(Código de Processo Civil Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª 

edição, pag. 781). O pedido do embargante merece prosperar, pois 

contraditória a sentença de ID 6055485 no tocante à sua condenação ao 

pagamento de custas remanescentes. Diante do exposto, ACOLHO os 

embargos declaratórios opostos, apenas para sanar a contradição 

ocorrida, devendo constar na Sentença de ID 6055485: “(...) Eventuais 

custas remanescentes ficariam a cargo do requerido, como acordado, 

entretanto, ficam as partes dispensadas do pagamento de custas 

processuais remanescentes, se houver, conforme artigo 90, §3º do CPC.”. 

Mantenho incólume, no restante, a referida sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018833-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDIVINO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1018833-50.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. José Valdivino Borges, 

devidamente qualificada e representada, ajuizou a presente Ação 

Revisional c/c Declaratória de Cláusula Contratual com Pedido de Tutela de 

Urgência em desfavor de Itaú Unibanco S/A, igualmente qualificado, com 

as alegações e fundamentos que seguem. Afirmou o requerente que 

firmou com o requerido um contrato de empréstimo pessoal no valor de R$ 

15.000,00 no final do ano de 2014, na agência do Banco requerido na 

cidade de Belo Horizonte/MG, pois estava à sua disposição o crediário 

automático Itaú, pedindo o atendente que ele digitasse sua senha e em 

seguida estaria disponível em sua conta corrente. Lhe foi informado que 

as parcelas ficariam na quantia de 36 meses no valor de R$ 720,00, 

conferindo no dia seguinte em sua conta a quantia de R$ 14.950,00. 

Aduziu ter sofrido um acidente na cidade de Cuiabá, passando por 

dificuldades financeiras, honrando mesmo assim com as parcelas do 

contrato descontadas de sua conta. Com interesse de quitar o contrato, 

procurou uma agência do requerido e levou um susto ao ser informado de 

que faltavam 16 parcelas de R$ 721,25 para a quitação do mesmo. Que 

questionou o mesmo, e foi informado de que foi contratado em 47 

parcelas, com juros de 3,87% ao mês, recebendo o contrato por escrito, 

afirmando ter pago 33 parcelas do contrato. Alegou que nenhuma 

informação lhe foi dada acerca do contrato, quando de seu fechamento, 

sendo abusivos os juros contratados acima da taxa média de mercado, a 

capitalização mensal de juros, da nulidade dos descontos em sua conta e 

da quantidade de parcelas contratadas. Assim, requereu a prioridade de 

tramitação por ser idoso, a inversão do ônus da prova, bem como a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito pleiteou a 

procedência da ação, com a revisão das cláusulas abusivas, a limitação 

dos juros remuneratórios na taxa média de mercado, excluir a 

capitalização mensal de juros, com a repetição do indébito, excluir os 

descontos que ultrapassarem o contratado de 36 parcelas em sua conta. 

Protestando pelos meios de prova admitidos, deu à causa o valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). Em decisão inicial de ID 8307943, foram 

concedidos ao requerente os benefícios da justiça gratuita, a inversão do 

ônus da prova, a anotação de prioridade de tramitação e determinada a 

citação do requerido. Regularmente citado (ID 12287702), o requerido 

apresentou contestação e documentos (ID’s 10027189, 10027200, 

10027204, 10027207, 10027210, 10027213, 10027215, 10027220 e 

10027221), tempestivamente (certidão de ID 12287777). Arguiu em sede 

de preliminar a inépcia da inicial pelo não cumprimento do artigo 330, §2º 

do CPC, pleiteando a extinção da ação sem julgamento de mérito. No 
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mérito, refutou as alegações do requerente ao argumento de que as 

cláusulas e encargos são válidos, devidamente contratadas pelas partes 

e se encontram em patamares legais. Alegou que não ficou demonstrada a 

abusividade ou ilegalidade das cláusulas e encargos que pretende revisar, 

sendo legitimamente contratado o débito em conta corrente das parcelas. 

Pugnou ao final pela improcedência dos pedidos. Junto ao ID 10300528 o 

requerente apresentou Impugnação à Contestação, contrapondo aos 

argumentos do requerido e ratificando seus pedidos iniciais. Intimadas as 

partes a especificarem as provas que ainda pretendessem produzir, 

ambos pleitearam pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de ação revisional 

c/c declaratória de cláusula contratual com pedido de tutela de urgência 

promovida por José Valdivino Borges em face de Itaú Unibanco S/A, na 

qual o requerente pleiteia a revisão de contrato, alegando que há 

cobrança indevida de juros remuneratórios acima da taxa média de 

mercado, capitalização de juros, quantidade de parcelas e modalidade de 

descontos. As questões aqui em discussão não estão a exigir dilação 

probatória por envolverem matéria exclusivamente de direito, possibilitando 

assim o julgamento do processo no estado em que se encontra, de 

conformidade com a previsão contida no artigo 355, inciso I do CPC. Antes 

de adentrar ao mérito, analiso a preliminar arguida. Da preliminar -Da 

inépcia da inicial Alegou o requerido a inépcia da inicial em razão do 

descumprimento dos requisitos do artigo 330, §2º do CPC. Arguição 

infundada. Com efeito, a inicial é suficientemente clara, ademais, 

demonstrou o requerente quais as cláusulas que pretende revisar, 

fundamentando seus pedidos, elencando as possíveis abusividades e o 

valor que entende por incontroverso, não havendo que se falar em inépcia 

da inicial e seu indeferimento. Por outro lado, a inicial atende 

satisfatoriamente aos requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC. AFASTO a 

preliminar de inépcia da inicial. Passo à análise do mérito da presente 

ação. Do mérito Dos juros remuneratórios No tocante aos juros 

remuneratórios, é cediço que mesmo depois do pronunciamento do 

egrégio Supremo Tribunal Federal, expresso na antiga ADIn nº 4-7/DF, 

podiam ser pactuados pelas partes interessadas, podendo ultrapassar os 

12% ao ano, já que a regulamentação da norma constitucional (art. 192, § 

3º, da CF) nunca foi feita. Competentes, por isso, dentro das regras 

infraconstitucionais, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional 

para dizer das taxas. A abusividade dos juros remuneratórios, 

contratados com as instituições financeiras que compreendem o Sistema 

Financeiro Nacional, deve ser observada, levando-se em consideração a 

taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as 

regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), no 

sentido de não se permitir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor 

dos consumidores (artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV). Uma vez 

constatado excesso na taxa praticada, cabível a revisão judicial. Esta tem 

sido a posição do e. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a taxa 

de juros remuneratórios somente se caracteriza como abusiva, quando 

discrepante da média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, à 

época da contratação. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO 

REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CABIMENTO. 

SÚMULA N. 294 DO STJ. NÃO-CUMULAÇÃO COM JUROS 

REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E 

MULTA MORATÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A alteração da 

taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da 

demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do 

mercado. (sublinhei) 2. É lícita a cobrança de comissão de permanência 

após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média dos 

juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa de 

juros contratada para o período da normalidade (Súmula n. 294 do STJ). 3. 

Satisfeita a pretensão da parte recorrente, desaparece o interesse de 

agir. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 

960.880 - RS (2007/0138353-5 - RELATOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, julgado em 03.12.2009). No caso dos autos, no contrato 

trazido pelo requerente junto ao ID 8172330, os juros remuneratórios 

incidentes sobre o contrato firmado pelas partes foram estipulados em 

3,87% ao mês, estando dentro da taxa média apurada pelo Banco Central, 

no mês da celebração do contrato (agosto/2014) que são de 7,14% ao 

mês (www.bcb.gov.br/?txcredmes). Assim, não há que se limitarem os 

juros remuneratórios do Contrato de Empréstimo Pessoal – Crediário Itaú, e 

mantenho os juros remuneratórios contratados de 3,87% ao mês (contrato 

n. 103912658-4). Da capitalização dos juros No que tange a capitalização 

de juros insta ressaltar, por oportuno, que, não obstante haver 

posicionado favorável a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de MT 

proferida nos autos 51807/2007 que reconheceu a inconstitucionalidade 

da capitalização de juros em período inferior a um ano, embora permita a 

Medida Provisória n. 1.963-17, que foi revigorada pela MP n. 2.170-36 e 

ainda vigente por força do artigo 2º da EC n. 32/2001, após detida análise 

sobre a questão, reexaminando os fundamentos de convicção, considero 

lícita a incidência de juros capitalizados nos contratos do Sistema 

Financeiro. Desse modo, revejo o meu posicionamento, uma vez que a 

leitura conjugada das súmulas 596/STF e 283/STJ revela que a 

interpretação do STJ sobre o pronunciamento do STF é a de que nenhuma 

instituição financeira sofre as limitações da lei de usura para os juros 

remuneratórios. Ademais, sob esse novo prisma, tenho que aplicável o 

artigo 5º da Medida Provisória n.2.170-36/2001. Afinal, por se tratar de 

controle difuso, em sede de Arguição Incidental de Inconstitucionalidade, 

acima mencionada, presumo a constitucionalidade do art. 5º dessa Medida 

Provisória, enquanto não há pronunciamento definitivo do Supremo 

Tribunal Federal. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, atualmente, 

considera que, para a cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se 

necessária a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) legislação 

específica possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários 

posteriores a 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 

2.170-36/2001), em vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional 

n. 32/2001[1]; e b) expressa previsão contratual quanto à periodicidade. 

Frise-se, que, com o entendimento de que a capitalização de juros é lícita, 

sua extirpação apenas será admitida nos casos em que, inexistindo 

previsão contratual expressa, textual. No caso do contrato de ID 8172330, 

de n. 103912658-4, há previsão expressa da capitalização mensal de 

juros, item 1.6.3, sendo, lícita, pois a sua cobrança, razão pela qual a 

capitalização mensal deve ser mantida. Da modalidade dos descontos e da 

quantidade das parcelas contratadas Quanto à quantidade de parcelas 

contratadas, o requerente não comprovou que contratou em quantidade 

menor, apenas argumentou. Analisando o contrato de ID 8172330, verifico 

que era necessária sua senha pessoal para finalizar a contratação, o que 

ocorreu, conforme sua própria narrativa inicial. É o requerente quem deve 

analisar minuciosamente o contrato para a devida assinatura/senha, 

concordando ou não com o que ali consta. Com efeito, impende ressaltar 

que compete ao autor comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do 

seu direito (art. 373, I, do CPC). Assim, não comprovou o requerente que 

houve qualquer fraude ou erro pela parte do requerido quando da 

contratação. Também quanto ao pedido de suspensão dos descontos em 

sua conta corrente, referente ao contrato de empréstimo pessoal, tenho 

que referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado 

pelas partes, em que o requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante 

a não coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. Da 

repetição de indébito Pretende o requerente a repetição de indébito em 

virtude da incidência de juros abusivos e capitalização mensal de juros, 

porém, como analisado anteriormente, não foi constatada a incidência da 

alegada abusividade de juros e de indevida capitalização mensal de juros 

pelo requerente, logo, não cabe aqui a repetição de indébito. Neste sentido 

temos a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. COBRANÇA INDEVIDA. 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. 

DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO CARACTERIZADOS. DANOS 

EXTRAPATRIMONIAIS. PESSOA JURÍDICA. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. É 

pacífico o entendimento de que a ofensa à reputação, ao bom nome e 

conceito que a empresa goza na sociedade configura dano passível de 

ser tutelado pelo direito. Assim, é necessário que haja ofensa à honra 

objetiva da pessoa jurídica, para que seja considerada lesada em sua 

esfera extrapatrimonial. Caso dos autos em que não se verifica a 

ocorrência de lesão a bem jurídico da autora, uma vez que a mera 

cobrança indevida de valores relativos a serviço de telefonia, por si só, 

não constitui causa apta a justificar indenização por danos 

extrapatrimoniais, porquanto ausente ofensa à honra objetiva da pessoa 

jurídica. Precedentes da Câmara. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

IMPOSSIBILIDADE. A devolução prevista no artigo 42, parágrafo único, do 

CDC refere-se a "pagamento em excesso", do que aqui não se cuida. A 

apelante não comprovou o pagamento de nenhuma das faturas recebidas, 

não fazendo jus a repetição do indébito. NEGADO SEGUIMENTO À 

APELAÇÃO, NA FORMA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC, EM RAZÃO DA 

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. (Apelação Cível Nº 70050739903, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, 
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Julgado em 05/09/2012) (grifo nosso) DISPOSITIVO Isso posto, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, afasto os pedidos do requerente nos termos da 

fundamentação acima expendida, e, de consequência, condeno o 

requerente no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) 

do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 

2º, do CPC, obrigação que fica suspensa por ser este beneficiário da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50 (ID 8307943). 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes 

pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) 

meses da data da certidão de trânsito em julgado, para o devido 

cumprimento de sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 30 de outubro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario [1] AgRg no REsp nº 1052298/MS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO 

JUNIOR, 4ª Turma, DJe 1/3/2010.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025240-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA ELISA DE ARRUDA SCHAFER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1025240-72.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Ivana Elisa de Arruda 

Schafer ajuizou Ação de Rescisão de Contrato com Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e 

Pedido de Antecipação de Tutela em face de Banco BMG S/A, ambos 

devidamente qualificados e representados na inicial. Alegou que 

inicialmente firmou com o requerido um contrato de empréstimo consignado 

no valor de R$ 2.740,00 a ser pago em 36 parcelas mensais de R$ 169,57, 

a ser descontado diretamente de sua folha de pagamento. Passado um 

tempo, procurou novamente o requerido na tentativa de contratar um novo 

empréstimo e recebeu a informação de que havia ainda um saldo de R$ 

5.000,00 a pagar, que se tratava de um cartão de crédito e que o valor 

debitado em sua folha de pagamento se referia ao mínimo da fatura de 

cartão de crédito. Afirmou que nunca utilizou de cartão de crédito do 

requerido, e que pagava mensalmente o valor do empréstimo que 

contratou. Assim, requereu em sede de tutela antecipada o cancelamento 

dos descontos em sua folha de pagamento, a inversão do ônus da prova, 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a citação do requerido. 

Ao final, pleiteou a procedência total da ação, declarando a quitação do 

débito referente ao empréstimo consignado, a condenação do requerido 

ao pagamento de danos materiais, morais, repetição do indébito e ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Protestando por todos os meios de provas admitidos, deu à causa o valor 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em decisão de ID 9250255 foram 

concedidos à requerente os benefícios da justiça gratuita, invertido o ônus 

da prova, indeferida a tutela antecipada por ausência dos requisitos, 

determinando a citação do requerido. Regularmente citado, o requerido 

apresentou contestação e documentos de ID’s 10326493, 10326501, 

10326511, 10326516, 10326540, 10326549, 10326557 e 10326563, 

tempestivamente (certidão de ID 10667756). Em sede de preliminar arguiu 

a o não cabimento dos benefícios da justiça gratuita à requerente e 

apresentou impugnação ao valor da causa. No mérito, argumentou que a 

requerente deu sua anuência contratando regularmente o empréstimo via 

cartão de crédito consignado, realizando, inclusive, compras no referido 

cartão. Que os descontos em sua folha de pagamento mensais são 

referentes ao mínimo das faturas, ficando a cargo da requerente efetuar o 

pagamento do restante da fatura, pois tem limite o valor do desconto de 

cartão de crédito em margem consignável. Assim, ao final pleiteou a 

impossibilidade de declaração de inexistência do débito, a inexistência de 

danos morais, a improcedência da demanda e condenação da requerente 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. 

Devidamente intimada, a requerente apresentou Impugnação à 

Contestação, contrapondo aos argumentos do requerido e ratificando 

seus pedidos iniciais. Intimadas as partes a especificarem as provas que 

ainda pretendessem produzir, ambos pleitearam o julgamento antecipado 

da lide. Vieram os autos para julgamento. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Trata-se de ação de rescisão de contrato com declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais e 

pedido de antecipação de tutela, na qual a requerente pleiteia a suspensão 

dos descontos a título de pagamento do cartão de crédito firmado com o 

requerido, sendo declarada quitada a sua dívida pelo prazo de descontos 

já efetuados, e a indenização por danos morais e materiais. Incide à 

hipótese vertente a regra inserta no inciso I do artigo 355, do Código de 

Processo Civil, o que impõe o julgamento antecipado da lide, por cuidar de 

matéria exclusivamente de direito. Antes de adentrar ao mérito, passo ao 

exame das preliminares arguidas. - Das preliminares -Da impugnação ao 

deferimento da justiça gratuita Insurge-se o requerido, em sede de 

preliminar, contra decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita. 

Sem razão o requerido. Tal fato não tem o alcance pretendido pelo 

requerido, qual seja, a revogação da decisão, pois o autor preenche os 

requisitos para a concessão do benefício, conforme fundamentação da 

decisão concessiva. Rejeito, pois, a preliminar. -Da Impugnação ao valor 

da causa Pois bem, com relação a alegação do Banco requerido com 

relação ao valor da causa, tal argumentação não merece prosperar, pois o 

valor atribuído a causa deve expressar o proveito econômico da demanda. 

Assim é porque, conquanto esteja submetida ao prudente arbítrio do juiz - 

no caso de procedência da ação indenizatória intentada, a fixação 

definitiva do montante da indenização por danos morais, cumpria à 

requerente/impugnada estimar o valor dos danos que diz ter 

experimentado e adequá-lo ao valor da causa, mesmo porque a toda 

causa deverá ser atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo 

econômico imediato (art. 291, “caput” do CPC). Portanto, é admitida a 

indicação de um valor meramente estimativo para os danos morais 

sofridos, todavia, há necessidade de que o valor da causa corresponda 

ao benefício ansiado. ISTO POSTO, de livre convencimento, REJEITO a 

impugnação ora sob apreciação e mantenho inalterado o valor atribuído à 

causa. Passo à análise do mérito propriamente dito. Da aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor Conforme decisão de ID 9520255, tenho 

como incidente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

bancários. E de consequência, a inversão do ônus da prova. Da 

declaração genérica de cláusulas abusivas nos contratos firmados entre 

as partes O art. 141 do Código de Processo Civil reproduz o brocardo do 

direito romano sententia debet esse libello conformis. Assim, o mister do 

julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe 

de conhecer pedidos genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma 

Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em vista que era 

possível à parte autora determinar as cláusulas que entende abusivas 

(fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor do 

enunciado n. 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os 

pedidos genéricos. Do mérito Pretende a requerente com a presente ação 

ser declarado quitado o contrato de empréstimo consignado, que se trata 

na verdade de um cartão de crédito descontado em sua folha de 

pagamento, declarando inexistentes os débitos oriundos do referido 

cartão, e por ainda haver saldo devedor, a condenação do requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais e materiais. Com os 

documentos dos autos, constato que foi pactuado um cartão de crédito 

consignado entre as partes, utilizando-se ainda a requerente deste com 

compras mensais, e apenas haviam os descontos em sua folha de 

pagamento do valor mínimo da fatura e limitado à quantia de R$ 169,57 ao 

mês. Ainda, ressalta o requerido que a requerente não efetuou nenhum 

pagamento complementar das faturas, o que a mesma confessa em sua 

exordial quando informa o desconto de aproximadamente 03 (três) anos 

de parcelas de R$ 169,57. Tenho que os créditos foram liberados à 

requerente, comprovada assim a validade do contrato pactuado, 

considerando que o contrato foi firmado pessoalmente entre as partes, 

logo, não cabe a pretensão de quitação do contrato que ainda não 

finalizou seus descontos. Nos autos, não existe nenhuma prova de 

ocorrência de vício de consentimento ou social a justificar a anulação total 

ou parcial do contrato firmado, pois trata-se de empréstimo efetuado 

pessoalmente com a requerente, com sua assinatura posta no referido 

contrato, no qual consta a sua devida nomenclatura de cartão de crédito 
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consignado em folha de pagamento, efetuando compras no referido 

cartão, e esta não comprovou nenhum pagamento além dos descontos em 

sua folha de pagamento. Com efeito, impende ressaltar que compete ao 

autor comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito (art. 

373, I, do CPC). Ressalto, inclusive, quando não há pagamento integral da 

fatura, quanto aos juros do período de refinanciamento do valor em aberto, 

já se acha pacificado que nem existe capitalização, nem tampouco se 

pode falar em ilegalidade da cobrança, como bem lecionam os Tribunais: 

"Nos contratos de cartão de crédito, verifica-se que inocorre a 

capitalização mensal de juros nos períodos em que o titular efetua o 

pagamento mínimo da fatura, porquanto o valor pago é destinado, 

primeiramente, à amortização de juros, nos termos do art. 354 do Código 

Civil, de modo a inexistir a repudiada incidência de juros sobre juros". 

(TJ/PR, Apelação Cível nº 537276- 1, Relator Des. Shiroshi Yendo). 

"DIREITO CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. CLÁUSULA-MANDATO. 

LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. 

JUROS DE MORA. PERCENTUAL. 1 - O entendimento da Segunda Seção 

desta Corte, a partir de 25/6/03, quando do julgamento do REsp nº 

450.453/RS, Relator o Min. Aldir Passarinho Junior, firmou-se no sentido da 

legalidade da cláusula-mandato e do enquadramento das empresas 

administradoras de cartão de crédito como instituições integrantes do 

sistema financeiro nacional, a elas não se aplicando a limitação dos juros 

prevista no Decreto nº 22.626/33. 2 - Omissis. 3 - Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido para afastar a limitação dos juros 

remuneratórios em 12% ao ano e autorizar os juros de mora nos termos 

mencionados." (REsp 296.678/RS, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, 

Rel. p/ Acórdão Min. FERNANDO GONÇALVES, Quarta Turma, DJ de 

01.12.2008) Não vejo razão plausível para desconstituir o contrato e, tão 

pouco, os valores das parcelas, livremente avençada pelas partes. Pelo já 

exposto, pela não caracterização de ato ilícito, entendo indevida tal 

pretensão de quitação. Não está comprovada a prática de qualquer ato 

ilícito por parte do requerido, posto que a requerente firmou de livre e 

espontânea vontade o contrato pactuado entre as partes. Dos danos 

morais e materiais No que tange à pretensão da requerente em ser 

ressarcido por perdas e danos, totalmente descabida, uma vez que para a 

caracterização do dano moral deve-se levar em conta a violação dos 

direitos da personalidade e, na medida em que os direitos da 

personalidade estão sustentados na dignidade da pessoa humana, então 

o dano moral viola a própria dignidade humana. Não constatei, a partir da 

narração dos fatos constante da exordial, qualquer mácula à reputação da 

requerente, ou à sua segurança e tranquilidade, pois o fato de a 

requerente ter tido dissabores, não se caracteriza dano moral algum, 

posto que, o dano moral é mais do que isso, a prova do dano moral é a 

prova da violação do dano a personalidade (dor, vexame, humilhação...), 

quando causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, o que não 

ocorreu, no presente caso. Observo que dos elementos trazidos pela 

parte requerente aos presentes autos, não restou configurado o dano 

moral, portanto, não merece guarida o seu pedido em ser compensada em 

indenização a título de dano moral, por falta de elementos configuradores 

do dano capaz de ensejar o surgimento de um dever de indenização. 

Também, não ficou comprovado qualquer dano material à requerente, 

como narra em sua exordial, nem mesmo no decorrer do processo. Neste 

sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. ÔNUS 

DA PROVA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS E HONORÁRIOS. 

EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. O ônus da prova cabe ao autor quanto aos 

fatos que embasam a sua pretensão (CPC, art. 333, I). A ausência de 

comprovação acerca dos alegados prejuízos financeiros implica no 

indeferimento do pedido de indenização por danos materiais. 2. Ainda que 

a parte venha a litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, impõe-se a 

condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja 

exigibilidade fica suspensa enquanto o beneficiário não apresentar 

condições de suportar os honorários sem prejuízo do seu sustento ou da 

família, o que ocorre pelo prazo de cinco anos (Lei 1.060/50, art. 12). 3. 

Apelação conhecida e improvida. (Acórdão n. 601871, 

20060110625609APC, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3ª Turma 

Cível, julgado em 05/07/2012, DJ 11/07/2012 p. 92) DISPOSITIVO Posto 

isto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, e, de consequência, declaro 

extinto o feito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte 

por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, 

parágrafo 2º, do CPC, que ficará suspenso por ser beneficiária da justiça 

gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 30 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario [1] “Nos 

contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas.”
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Processo Número: 1021404-91.2017.8.11.0041
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LUIZ SANTANA PINTO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021404-91.2017.8.11.0041 Sentença Vistos, etc. Luiz Santana Pinto da 

Cruz ajuizou Ação de Rescisão de Contrato com Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e 

Pedido de Antecipação de Tutela em face de Banco BMG S/A, ambos 

devidamente qualificados e representados na inicial. Alegou inicialmente 

que em novembro/2011 firmou com o requerido um contrato de empréstimo 

consignado no valor de R$ 827,10 a ser pago em 36 parcelas mensais de 

R$ 51,08, a ser descontado diretamente de sua folha de pagamento. 

Passado um tempo, procurou novamente o requerido na tentativa de 

contratar um novo empréstimo e recebeu a informação de que havia ainda 

um saldo de R$ 5.000,00 a pagar, que se tratava de um cartão de crédito e 

que o valor debitado em sua folha de pagamento se referia ao mínimo da 

fatura de cartão de crédito. Afirmou que nunca utilizou de cartão de 

crédito do requerido, e que pagava mensalmente o valor do empréstimo 

que contratou. Assim, requereu em sede de tutela antecipada o 

cancelamento dos descontos em sua folha de pagamento, a inversão do 

ônus da prova, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a citação 

do requerido. Ao final, pleiteou a procedência total da ação, declarando a 

quitação do débito referente ao empréstimo consignado, a condenação do 

requerido ao pagamento de danos materiais, morais, repetição do indébito 

e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Protestando por todos os meios de provas admitidos, deu à causa o valor 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em decisão de ID 8850828 foram 

concedidos ao requerente os benefícios da justiça gratuita, invertido o 

ônus da prova, indeferida a tutela antecipada por ausência dos requisitos, 

determinando a citação do requerido. Regularmente citado, o requerido 

apresentou contestação e documentos de ID’s 9755366, 9755372, 

9755380, 9755386, 9755400, 9755409, 9755415 e 9755418, 

tempestivamente (certidão de ID 10667139). No mérito, argumentou que o 

requerente deu sua anuência contratando regularmente o empréstimo via 

cartão de crédito consignado, realizando, inclusive, compras no referido 

cartão. Que os descontos em sua folha de pagamento mensais são 

referentes ao mínimo das faturas, ficando a cargo do requerente efetuar o 

pagamento do restante da fatura, pois tem limite o valor do desconto de 

cartão de crédito em margem consignável. Assim, pleiteia ao final a 

impossibilidade de declaração de inexistência do débito, a inexistência de 

danos morais, a improcedência da demanda e condenação do requerente 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. 

Devidamente intimada, o requerente apresentou Impugnação à 

Contestação, contrapondo aos argumentos do requerido e ratificando 

seus pedidos iniciais. Intimadas as partes a especificarem as provas que 

ainda pretendessem produzir, apenas o requerente pleiteou o julgamento 

antecipado da lide. Vieram os autos para julgamento. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Trata-se de ação de rescisão de contrato com 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais 

e morais e pedido de antecipação de tutela, na qual o requerente pleiteia a 
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suspensão dos descontos a título de pagamento do cartão de crédito 

firmado com o requerido, sendo declarada quitada a sua dívida pelo prazo 

de descontos já efetuados, e a indenização por danos morais e materiais. 

Incide à hipótese vertente a regra inserta no inciso I do artigo 355, do 

Código de Processo Civil, o que impõe o julgamento antecipado da lide, por 

cuidar de matéria exclusivamente de direito. Passo à análise do mérito 

propriamente dito. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

Conforme decisão de ID 8850828, tenho como incidente o Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos bancários. E de consequência, a 

inversão do ônus da prova. Da declaração genérica de cláusulas 

abusivas nos contratos firmados entre as partes O art. 141 do Código de 

Processo Civil reproduz o brocardo do direito romano sententia debet esse 

libello conformis. Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela 

reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos 

genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o 

caso dos autos. Logo, tendo em vista que era possível à parte autora 

determinar as cláusulas que entende abusivas (fazendo-o através da 

leitura do contrato), somando-se ao teor do enunciado n. 381 do Superior 

Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos. Do mérito 

Pretende o requerente com a presente ação ser declarado quitado o 

contrato de empréstimo consignado, que se trata na verdade de um cartão 

de crédito descontado em sua folha de pagamento, declarando 

inexistentes os débitos oriundos do referido cartão, e por ainda haver 

saldo devedor, a condenação do requerido ao pagamento de indenização 

por danos morais e materiais. Com os documentos dos autos, constato 

que foi pactuado um cartão de crédito consignado entre as partes, 

utilizando-se ainda o requerente deste com compras mensais, e apenas 

haviam os descontos em sua folha de pagamento do valor mínimo da 

fatura e limitado à quantia de R$ 51,08 ao mês. Ainda, ressalta o requerido 

que o requerente não efetuou nenhum pagamento complementar das 

faturas, o que a mesma confessa em sua exordial quando informa o 

desconto de aproximadamente 03 (três) anos de parcelas de R$ 51,08. 

Tenho que os créditos foram liberados ao requerente, comprovada assim 

a validade do contrato pactuado, considerando que o contrato foi firmado 

pessoalmente entre as partes, logo, não cabe a pretensão de quitação do 

contrato que ainda não finalizou seus descontos. Nos autos, não existe 

nenhuma prova de ocorrência de vício de consentimento ou social a 

justificar a anulação total ou parcial do contrato firmado, pois trata-se de 

empréstimo efetuado pessoalmente com o requerente, com sua assinatura 

posta no referido contrato, no qual consta a sua devida nomenclatura de 

cartão de crédito consignado em folha de pagamento, efetuando compras 

no referido cartão, e esta não comprovou nenhum pagamento além dos 

descontos em sua folha de pagamento. Com efeito, impende ressaltar que 

compete ao autor comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do seu 

direito (art. 373, I, do CPC). Ressalto, inclusive, quando não há pagamento 

integral da fatura, quanto aos juros do período de refinanciamento do valor 

em aberto, já se acha pacificado que nem existe capitalização, nem 

tampouco se pode falar em ilegalidade da cobrança, como bem lecionam 

os Tribunais: "Nos contratos de cartão de crédito, verifica-se que inocorre 

a capitalização mensal de juros nos períodos em que o titular efetua o 

pagamento mínimo da fatura, porquanto o valor pago é destinado, 

primeiramente, à amortização de juros, nos termos do art. 354 do Código 

Civil, de modo a inexistir a repudiada incidência de juros sobre juros". 

(TJ/PR, Apelação Cível nº 537276- 1, Relator Des. Shiroshi Yendo). 

"DIREITO CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. CLÁUSULA-MANDATO. 

LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. 

JUROS DE MORA. PERCENTUAL. 1 - O entendimento da Segunda Seção 

desta Corte, a partir de 25/6/03, quando do julgamento do REsp nº 

450.453/RS, Relator o Min. Aldir Passarinho Junior, firmou-se no sentido da 

legalidade da cláusula-mandato e do enquadramento das empresas 

administradoras de cartão de crédito como instituições integrantes do 

sistema financeiro nacional, a elas não se aplicando a limitação dos juros 

prevista no Decreto nº 22.626/33. 2 - Omissis. 3 - Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido para afastar a limitação dos juros 

remuneratórios em 12% ao ano e autorizar os juros de mora nos termos 

mencionados." (REsp 296.678/RS, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, 

Rel. p/ Acórdão Min. FERNANDO GONÇALVES, Quarta Turma, DJ de 

01.12.2008) Não vejo razão plausível para desconstituir o contrato e, tão 

pouco, os valores das parcelas, livremente avençada pelas partes. Pelo já 

exposto, pela não caracterização de ato ilícito, entendo indevida tal 

pretensão de quitação. Não está comprovada a prática de qualquer ato 

ilícito por parte do requerido, posto que o requerente firmou de livre e 

espontânea vontade o contrato pactuado entre as partes. Dos danos 

morais e materiais No que tange à pretensão do requerente em ser 

ressarcido por perdas e danos, totalmente descabida, uma vez que para a 

caracterização do dano moral deve-se levar em conta a violação dos 

direitos da personalidade e, na medida em que os direitos da 

personalidade estão sustentados na dignidade da pessoa humana, então 

o dano moral viola a própria dignidade humana. Não constatei, a partir da 

narração dos fatos constante da exordial, qualquer mácula à reputação do 

requerente, ou à sua segurança e tranquilidade, pois o fato de o 

requerente ter tido dissabores, não se caracteriza dano moral algum, 

posto que, o dano moral é mais do que isso, a prova do dano moral é a 

prova da violação do dano a personalidade (dor, vexame, humilhação...), 

quando causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, o que não 

ocorreu, no presente caso. Observo que dos elementos trazidos pela 

parte requerente aos presentes autos, não restou configurado o dano 

moral, portanto, não merece guarida o seu pedido em ser compensada em 

indenização a título de dano moral, por falta de elementos configuradores 

do dano capaz de ensejar o surgimento de um dever de indenização. 

Também, não ficou comprovado qualquer dano material ao requerente, 

como narra em sua exordial, nem mesmo no decorrer do processo. Neste 

sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. ÔNUS 

DA PROVA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS E HONORÁRIOS. 

EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. O ônus da prova cabe ao autor quanto aos 

fatos que embasam a sua pretensão (CPC, art. 333, I). A ausência de 

comprovação acerca dos alegados prejuízos financeiros implica no 

indeferimento do pedido de indenização por danos materiais. 2. Ainda que 

a parte venha a litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, impõe-se a 

condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja 

exigibilidade fica suspensa enquanto o beneficiário não apresentar 

condições de suportar os honorários sem prejuízo do seu sustento ou da 

família, o que ocorre pelo prazo de cinco anos (Lei 1.060/50, art. 12). 3. 

Apelação conhecida e improvida. (Acórdão n. 601871, 

20060110625609APC, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3ª Turma 

Cível, julgado em 05/07/2012, DJ 11/07/2012 p. 92) DISPOSITIVO Posto 

isto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, e, de consequência, declaro 

extinto o feito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte 

por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, 

parágrafo 2º, do CPC, que ficará suspenso por ser beneficiário da justiça 

gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 30 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario [1] “Nos 

contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas."

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019993-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMPAIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1019993-13.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Antonio Sampaio 

Pereira, devidamente qualificado e representado, ajuizou a presente Ação 

Revisional de Contrato c/c Tutela Provisória de Urgência Inaudita Altera 

Parte em desfavor de Portoseg S/A Crédito, Financiamento e Investimento, 

igualmente qualificado e representado, alegando em suma o que segue. 

Alegou o requerente que firmou com o requerido um contrato de 

financiamento, em 31/10/2015, para aquisição de um veículo, efetuando o 
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pagamento de entrada no valor de R$ 10.000,00 e o restante de R$ 

16.639,77 a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 

602,82. Que há incidência indevida no contrato de capitalização mensal de 

juros, cobrança de tarifa de cadastro e de emissão de boleto. Pleiteou em 

sede de tutela antecipada a autorização para consignação em juízo do 

valor que entende devido de R$ 437,67, que o requerido não inclua seu 

nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e não ingresse 

com ação de busca e apreensão. No mérito, pleiteou a procedência da 

ação, com a exclusão da capitalização mensal de juros, da tarifa de 

cadastro e emissão de boleto, com a condenação do requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 

20% do valor da condenação. Protestou por todos os meios de prova em 

direito admitidos, deu à causa o valor de R$ 7.233,84 (sete mil, duzentos e 

trinta e três reais e oitenta e quatro centavos). Em decisão de ID 8311611 

foram concedidos ao requerente os benefícios da justiça gratuita, a 

inversão do ônus da prova, indeferida a tutela antecipada por ausência 

dos requisitos e determinada a citação do requerido. Regularmente citado 

(ID 10740795), o requerido apresentou contestação e documentos junto 

aos ID’s 9406637, 9406667, 9533027, 9533072, 9533096 e 9533107, 

tempestivamente (certidão de ID 10740907). No mérito, argumentou o 

requerido acerca da validade do contrato e da ausência de abusividades, 

da legalidade da capitalização de juros e das tarifas cobradas, não 

havendo cobrança de taxa de emissão de boleto, pleiteando ao final a 

improcedência total da ação, condenando o requerente ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios. Devidamente intimado, o 

requerente apresentou Impugnação à Contestação, contrapondo aos 

argumentos do requerido e ratificando os termos da inicial. Intimadas as 

partes a especificarem as provas que ainda pretendessem produzir, 

apenas o requerente pleiteou o julgamento antecipado da lide. Vieram-me 

os autos em conclusão. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de 

ação de revisão de contrato, na qual o requerente alegou que há 

incidência indevida no contrato de capitalização mensal de juros, tarifa de 

cadastro e de emissão de boleto. As questões aqui em discussão não 

estão a exigir dilação probatória por envolverem matéria exclusivamente 

de direito, possibilitando assim o julgamento do processo no estado em 

que se encontra, de conformidade com a previsão contida no artigo 355, 

inciso I do CPC. Passo à análise do mérito da presente ação. Da aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor Conforme decisão de ID 8318307, 

tenho como incidente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

bancários, invertendo o ônus probatório ante a patente vulnerabilidade 

técnica e jurídica do requerente. Da declaração genérica de cláusulas 

abusivas no contrato firmado entre as partes O art. 141 do Código de 

Processo Civil reproduz o brocardo do direito romano sententia debet esse 

libello conformis. Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela 

reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos 

genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o 

caso dos autos. Logo, tendo em vista que era possível à parte autora 

determinar as cláusulas que entende abusivas (fazendo-o através da 

leitura do contrato), somando-se ao teor do enunciado n. 381 do Superior 

Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos. Passo à 

análise do mérito da presente ação. Da capitalização de juros Estando hoje 

pacificada a capitalização dos juros nos termos da MP 2170-36/2001, não 

havendo se falar em ilegalidade da cobrança. Doutro lado, rebela-se o 

requerente também contra a forma de capitalização da dívida, sendo mais 

uma vez improcedente a sua argumentação, haja vista que, desde a 

vigência da MP 1.963-17/2000, não é mais vedada a capitalização mensal 

de juros, conforme salienta a súmula 539 do STJ: “É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos 

celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a 

partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), 

desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e 

REsp 973.827). Ainda neste sentido: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO 

CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM 

GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 

JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 

2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. 

CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 

22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela 

Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, 

tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos 

serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não 

pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos 

juros. (...) A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior 

ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada'. (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, 

nessa extensão, provido." (STJ – REsp 973827, Rel. Min. Maria Isabel 

Gallotti, julgado em 27/06/2012) Assim, temos duas condições para a 

validação da capitalização em periodicidade inferior ao ano: que tenha sido 

contratada após março de 2000; que tenha havido expressa previsão 

dessa incidência no contrato. Pois bem, verifica-se, na hipótese, que 

estava expresso nos contratos, firmados a partir de 2007, ou seja, na 

vigência da referida Medida Provisória, que a taxa de juros anual seria 

superior ao décuplo da taxa de juros prevista ao mês, o que, segundo a 

Súmula 541 do mesmo STJ já é suficiente a caracterizar a capitalização 

inferior a um ano, sendo desnecessária a explicitação textual do que já 

consta matematicamente expresso, verbis: Súmula 541: “A previsão no 

contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Súmula 539: “É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos 

celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a 

partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), 

desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e 

REsp 973.827). Logo, a taxa de juros expressamente pactuada na 

cláusula 2 da cédula de crédito bancário é MENSAL (ID 8306628 – pág. 1), 

por pressuposto está autorizada a capitalização dos juros. Destarte, aqui 

não merece revisão o contrato em debate de n. 1920008025. Da 

Taxa/Tarifa de Cadastro (TC) Acerca da taxa de contrato, o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, no exame do Recurso Especial n.º 

1.251.331/RS (2011/0096435-4), representativo da controvérsia repetitiva 

relativa à legitimidade da cobrança das tarifas administrativas para a 

concessão e a cobrança de créditos objetos de contratos bancários, 

comumente identificadas pelas siglas TAC e TEC e de pagamento 

parcelado do imposto sobre operações financeiras (IOF), firmou as 

seguintes teses, para efeitos dos artigos 1.036 a 1.041, do CPC: 1ª Tese: 

Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da 

Resolução CMN2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura 

de crédito (TAC) e de emissão de carnê(TEC), ou outra denominação para 

o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso 

concreto; 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 

30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas 

físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma 

padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais 

tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e 

da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o 

mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro 

expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade 

monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento 

entre o consumidor e a instituição financeira; 3ª Tese: Podem as partes 

convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de 

Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, 

sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Importante destacar a 

distinção feita no voto condutor do v. acórdão entre a Tarifa de Cadastro e 

a Tarifa de Abertura de Crédito, ressaltando que a TAC era cobrada sobre 

qualquer operação de crédito, mesmo que o tomador já fosse cliente do 

estabelecimento bancário, o que agora é vedado. Já a Tarifa de Cadastro 

somente pode incidir no início do relacionamento entre o cliente e a 

instituição financeira e tem como justificativa a necessidade de ressarcir 

os custos com pesquisas em cadastros e bancos de dados. In casu, 

observo que no contrato celebrado entre as partes, firmado em 

13/10/2015, foi cobrada a Taxa de Cadastro no valor de R$ 860,00 

(oitocentos e sessenta reais), conforme ID 8306628. Não havendo nos 

autos alegações de que o cliente já tinha cadastro perante o Banco 

requerido, é mister declarar a legalidade da cobrança da referida Taxa de 

Cadastro. Assim, a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. 1. JUROS REMUNERATÓRIOS. A 

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, 

não indica abusividade" (Súmula n° 382/STJ). In casu, reconhecida a 

abusividade da cláusula contratada, limitam-se os juros praticados à taxa 

média de mercado, conforme a tabela do Bacen em operações da espécie. 

2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Contrato celebrado após 

31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17, 
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revigorada pela medida provisória n. 2.170-36. Incidência. Existência de 

cláusula expressa. Taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal, nos termos do Resp nº 973827/RS. 3. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. Previsão expressa no contrato. Licitude da cobrança, 

sendo vedada, entretanto, a cumulação com correção monetária, juros 

remuneratórios, juros moratórios e multa, durante o período de 

inadimplemento contratual. 4. TARIFA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

e CUSTÓDIA DE CHEQUES. Nos termos da Resolução nº 3919/2010, do 

BACEN, existindo pactuação expressa em relação às tarifas, não há 

ilegalidade em sua cobrança. Ademais, consoante posicionamento firmado 

pelo STJ, somente com a demonstração cabal de vantagem exagerada por 

parte do agente financeiro é que podem ser consideradas ilegais e 

abusivas. In casu, existência de cláusula expressa e ausência de 

comprovação de abusividade. 5. TARIFA DE CADASTRO (TC). É válida a 

Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo 

padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada 

no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 

Ademais, deve estar expressamente contratada e seu montante não se 

revelar excessivo. Entendimento firmado pelo STJ, REsp nº 1251331. In 

casu, há cláusula expressa e o valor não se mostra excessivo. 6. IOF. 

LEGALIDADE DA COBRANÇA, INCLUSIVE DILUÍDO NAS PARCELAS DO 

MÚTUO. Não é ilegal a inclusão do imposto nas parcelas do mútuo, o qual 

já foi recolhido pela instituição financeira. Entendimento firmado pelo STJ, 

REsp nº 1251331. 7. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA e CADASTROS 

DE INADIMPLENTES. Impõe-se descaracterizar a mora diante do 

reconhecimento da abusividade de encargos da normalidade, assim como 

vedar a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de 

inadimplentes. 8. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

Possibilidade. 9. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA, JUROS DE MORA e 

MULTA. Ausência de interesse recursal ao demandado no ponto. 

APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU 

CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70054027768, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 

29/01/2014) (grifo nosso) Destarte, tendo o Colendo STJ decidido que 

permanece legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro, cujo fato gerador é 

a “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de 

dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações 

necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta 

de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de 

crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada 

cumulativamente", não há como acolher a pretensão do requerente acerca 

da exclusão do pagamento da referida taxa, portanto, mantenho a referida 

taxa contratada. Da tarifa de emissão de carnê/boleto No que se refere à 

cobrança de tarifa de emissão de carnê/boleto, tenho que no contrato 

trazido pelo próprio requerente junto ao ID 8306628, não consta a 

cobrança da mencionada tarifa. Logo não há como ser analisado o pedido 

quanto à alegada abusividade, nem mesmo como ser afastada. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, de 

acordo com o artigo 487, I do Código de Processo Civil. Condeno o 

requerente no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) 

do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 

2º, do CPC, que ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, 

nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 30 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário [1] “Nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das 

cláusulas."

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021510-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERTON SANTANA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021510-19.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Honda S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar em face de 

Weverton Santana de Souza, no entanto requereu desistência do feito 

junto ao ID 14849045. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do 

requerente. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo determinando a inclusão de 

restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020496-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B K CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1020496-97.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Homologo por sentença 

o acordo celebrado pelas partes e instrumentalizado junto ao ID 14477392, 

para liquidação da dívida, pondo fim ao litígio. Em consequência, julgo e 

declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Honorários advocatícios como pactuado. 

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelos 

requeridos, conforme termo de acordo. Ante à renúncia do prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021226-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ANGELO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021226-11.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. BV Financeira S/A – 

Crédito, Financiamento e Investimento propôs Ação de Busca e 

Apreensão em face de Roberto Angelo de Moraes, no entanto requereu 

desistência do feito junto ao ID 14306399. Em consequência, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes 

ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista 

não haver nenhum ofício expedido por este juízo determinando a inclusão 

de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1022528-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS ACELINO DE OLEGARIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022528-75.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc.  Embracon 

Administradora de Consórcio Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão 

em face de Elias Acelino de Olegario, no entanto requereu desistência do 

feito junto ao ID 14593828. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do 

requerente. Deixo de oficiar à SERASA e ao DETRAN, tendo em vista não 

haver nenhum ofício expedido por este juízo determinando o apontamento 

da referida ação em seu cadastro (SERASA) nem a inclusão de restrição 

judicial àquele órgão (DETRAN). Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016075-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIRSON ARAUJO FONTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016075-35.2016.8.11.0041 Sentença Vistos etc. BV Financeira S/A CFI 

propôs Ação de Busca e Apreensão em face de Adirson Araujo Fontes, 

no entanto requereu desistência do feito junto ao ID 9990791. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais 

custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar ao 

DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

determinando a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 31 de 

outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023536-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECY BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1023536-24.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Honda S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar em face de 

Valdecy Batista de Oliveira, no entanto requereu desistência do feito junto 

ao ID 9352021. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução 

de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo 

Civil. Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. 

Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício 

expedido por este juízo determinando a inclusão de restrição judicial 

àquele órgão (DETRAN). Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022945-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL DELATORRE DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022945-62.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Itaucard S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar em face de Joel 

Delatorre Dias, no entanto requereu desistência do feito no ID 9873133. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais 

custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de acolher o 

pedido de baixa de restrição junto ao RENAJUD, posto que não houve 

nenhuma determinação anterior deste juízo determinando a inclusão de 

restrição judicial perante ao DETRAN. Ante a renúncia do prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021333-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS MARQUES DE CAMARGO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021333-89.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A propôs Ação de Busca e Apreensão 

com Pedido de Liminar em face de Clovis Marques de Camargo Junior, no 

entanto requereu desistência do feito no ID 9289200. Em consequência, 

JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII 

do artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais custas 

remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de acolher o pedido 

de baixa de restrição junto ao RENAJUD, posto que não houve nenhuma 

determinação anterior deste juízo determinando a inclusão de restrição 

judicial perante ao DETRAN. Ante a renúncia do prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021011-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA REGINA DE FARIAS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021011-69.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc.  Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão 

em face de Maria Regina de Farias & Cia Ltda, pleiteando a busca e 

apreensão do bem, objeto do contrato. Compulsando detidamente os 

autos, constato a ausência de documentos necessários à propositura da 

ação. Em decisão de ID 9296668 o juízo determinou a emenda à inicial, 

devendo o requerente trazer as informações sobre a alienação fiduciária 

no que concerne a data do contrato, prazo para pagamento, quantidade 

de parcelas e o demonstrativo atualizado da planilha de débito, sob pena 

de indeferimento da inicial e extinção da ação. Junto ao ID 9391588 o 

requerente não trouxe a documentação indicada, apenas pleiteando a 

desistência da ação. Logo, em virtude do não cumprimento da 

determinação de emenda à inicial, não havendo nos autos os documentos 

necessários para prosseguimento e julgamento do feito, indefiro a petição 

inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro nos 

artigos 330, inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo 

Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo 

requerente. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000931-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT0003884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDES NASCIMENTO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1000931-84.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Homologo por sentença 

o acordo celebrado pelas partes e instrumentalizado junto ao ID 9601202, 

para liquidação da dívida, pondo fim ao litígio. Em consequência, julgo e 

declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Honorários advocatícios como pactuado. 

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerido, 

conforme termo de acordo. Ante à renúncia do prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017039-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DOS SANTOS FEITOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017039-62.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc.  Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão 

em face de Fabio dos Santos Feitosa, no entanto requereu desistência do 

feito junto ao ID 9450226, afirmando ter realizado composição amigável 

com o requerido, lhe sendo restituído o bem apreendido, conforme ID’s 

9611488 e 9611501. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do 

requerente. Deixo de oficiar à SERASA e ao DETRAN, tendo em vista não 

haver nenhum ofício expedido por este juízo determinando o apontamento 

da referida ação em seu cadastro (SERASA) nem a inclusão de restrição 

judicial àquele órgão (DETRAN). Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002356-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EWERTON DOS SANTOS LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1002356-49.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Homologo por sentença 

o acordo celebrado pelas partes e instrumentalizado junto ao ID 9595067, 

para liquidação do débito, pondo fim ao litígio. Em consequência, julgo e 

declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Honorários advocatícios como pactuado. 

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerido, 

conforme termo de acordo. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista 

não haver nenhum ofício expedido por este juízo determinando a inclusão 

de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Ante à renúncia do prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008846-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DOS SANTOS BAREIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1008846-87.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A propôs Ação de Busca e Apreensão 

com Pedido de Liminar em face de Danilo dos Santos Bareiro, no entanto 

requereu desistência do feito no ID 6127359. Em consequência, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes 

ficarão a cargo do requerente. Deixo de acolher o pedido de baixa de 

restrição junto ao RENAJUD, posto que não houve nenhuma determinação 

anterior deste juízo determinando a inclusão de restrição judicial perante 

ao DETRAN. Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016229-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ NUNES DA SILVA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016229-19.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Omni S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ/MF sob n. 92.228.410/0001-02, com sede em São Paulo/SP, por 

intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar contra André 

Luiz Nunes da Silva, brasileiro, inscrito no CPF sob n. 024.177.001-74, 

residente e domiciliado nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. 

Alega que firmou com o requerido uma cédula de crédito bancário n. 

1.00340.0000333.15, em 28/08/2015, no valor de R$ 7.300,00 para 

pagamento em 48 parcelas de R$ 384,49, tendo como garantia a alienação 

fiduciária do seguinte bem: Marca CHEVROLET, Modelo CORSA SEDAN 

CLASSIC LIFE 1.0 FLEXPOWER, Cor BRANCA, Ano de Fabricação/Modelo 

2008/2008, Placa NIY 5396, Chassi 9BGSA19908B302310. No entanto, o 

requerido não cumpriu com o pagamento das prestações vencidas a partir 

de 28/09/2016, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da 

garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, 

além da citação do requerido para os termos da ação, segundo as regras 

do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à 

causa o valor de R$ 10.719,26 (dez mil, setecentos e dezenove reais e 

vinte e seis centavos). A inicial veio instruída com os documentos 

necessários, dentre eles o contrato em que se funda o pedido, e também o 

instrumento de protesto pelo qual foi o requerido constituído em mora. Em 

decisão proferida junto ao ID 8713482 foi deferida liminarmente a 

apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, ordenando-se a citação 

do requerido para os termos da ação. O bem foi apreendido ID 9351556 e 

o requerido devidamente citado, certidão de ID 9351539. Embora 

devidamente citado, o requerido permaneceu silente, consoante certidão 

de ID 14439573. Vieram-me os autos conclusos para decisão. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão 

com Pedido Liminar”, fundada no Decreto Lei n. 911/69, ajuizada por Omni 

S/A – Crédito, Financiamento e Investimento contra André Luiz Nunes da 

Silva, acima qualificados, visando à apreensão do veículo objeto de 

garantia de alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula 

contratual relativa ao pagamento das prestações ajustadas. Inicialmente, 

ressalto que apesar de devidamente citado para os termos da presente 

ação, o requerido deixou transcorrer o prazo de resposta e de purgação 

da mora, sendo assim declaro o requerido revel. Por isso, deve se 

submeter aos efeitos de sua inércia processual, entre os quais a 

presunção de veracidade dos fatos articulados pelo requerente, nos 

termos do art. 344 do CPC. Extrai-se dos autos o desinteresse do 

requerido em saldar seu débito com o requerente, uma vez que não 

efetuou o pagamento do débito, e não há nos autos nenhuma peça de 

defesa. Por fim, com a documentação que instrui a inicial, destacando-se a 

Cédula de Crédito Bancário (ID 7329704) e o instrumento de protesto de ID 

7329707, demonstrou o requerente satisfatoriamente a materialidade da 

relação contratual entre as partes, bem ainda a constituição em mora do 

requerido. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente 

ação de Busca e Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar 

concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e 

propriedade plena do veículo objeto do pedido. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente 

atualizado. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 

2.018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014871-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ROCHA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014871-19.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Homologo o acordo 

firmado entre as partes, ID 9355573, para que surtam os devidos e legais 

efeitos, diante do pagamento integral do débito pelo devedor, declarando o 

exequente satisfeito o débito, com a restituição do bem ao executado. 

Julgo e declaro extinto o processo, na forma da previsão contida no art. 

924, II do CPC. Honorários advocatícios e eventuais custas 

remanescentes serão arcadas pelo executado, conforme entabulado no 

acordo. Ante à renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os presentes autos com as cautelas devidas. 

Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem 

ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em 

julgado, para o devido cumprimento de sentença. P.R.I.C. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002394-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. DA C. SILVA TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1002394-61.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 

60.746.948/0001-12, com sede em Osasco/SP, por intermédio de seus 

advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de Busca 

e Apreensão contra R. da C. Silva Transportadora e Locadora de Veículos 

Ltda ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 

14.939.751/0001-82, estabelecida nesta Capital, expondo e requerendo o 

que segue. Alega que firmou com o requerido uma cédula de crédito 

bancário n. 009.384.787, em 22/07/2015, no valor de R$ 107.052,96 para 

pagamento em 48 parcelas de R$ 3.970,93, tendo como garantia a 

alienação fiduciária do seguinte bem: Marca TOYOTA, Modelo HILUX CAB. 

DUPLA, Cor PRETA, Ano de Fabricação/Modelo 2009/2009, Placa NPK 

0022, Chassi 8AJFZ296196076332, Renavam 133202836. No entanto, o 

requerido não cumpriu com o pagamento das prestações vencidas a partir 

de 20/10/2015, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da 

garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, 

além da citação do requerido para os termos da ação, segundo as regras 

do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à 

causa o valor de R$ 48.917,24 (quarenta e oito mil, novecentos e 

dezessete reais e vinte e quatro centavos). A inicial veio instruída com os 

documentos necessários, dentre eles o contrato em que se funda o 

pedido, e também o instrumento de protesto pelo qual foi o requerido 

constituído em mora. Em decisão proferida junto ao ID 6691644 foi deferida 

liminarmente a apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, 

ordenando-se a citação do requerido para os termos da ação. O bem foi 

apreendido ID 9166334 e o requerido devidamente citado, certidão de ID 

9157251. Embora devidamente citado, o requerido permaneceu silente, 

consoante certidão de ID 14452683. Vieram-me os autos conclusos para 

decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca 

e Apreensão”, fundada no Decreto Lei n. 911/69, ajuizada por Banco 

Bradesco S/A contra R. da C. Silva Transportadora e Locadora de 

Veículos Ltda ME, acima qualificados, visando à apreensão do veículo 

objeto de garantia de alienação fiduciária, em face de descumprimento de 

cláusula contratual relativa ao pagamento das prestações ajustadas. 

Inicialmente, ressalto que apesar de devidamente citado para os termos da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 369 de 790



presente ação, o requerido deixou transcorrer o prazo de resposta e de 

purgação da mora, sendo assim declaro o requerido revel. Por isso, deve 

se submeter aos efeitos de sua inércia processual, entre os quais a 

presunção de veracidade dos fatos articulados pelo requerente, nos 

termos do art. 344 do CPC. Extrai-se dos autos o desinteresse do 

requerido em saldar seu débito com o requerente, uma vez que não 

efetuou o pagamento do débito, e não há nos autos nenhuma peça de 

defesa. Por fim, com a documentação que instrui a inicial, destacando-se a 

Cédula de Crédito Bancário (ID 4712558) e o instrumento de protesto de ID 

5027618, demonstrou o requerente satisfatoriamente a materialidade da 

relação contratual entre as partes, bem ainda a constituição em mora do 

requerido. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente 

ação de Busca e Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar 

concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e 

propriedade plena do veículo objeto do pedido. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente 

atualizado. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 

2.018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018463-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATUZALEM RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1018463-08.2016.8.11.0041 Sentença Vistos etc.  Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão 

em face de Matuzalem Rodrigues de Carvalho, no entanto requereu 

desistência do feito junto ao ID 11192340. Em consequência, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes 

ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar à SERASA e ao DETRAN, 

tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

determinando o apontamento da referida ação em seu cadastro (SERASA) 

nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022879-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LICIANA APARECIDA TADAIESKI RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BELMIRO GONCALVES DE CASTRO OAB - RO2193 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CIFRA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022879-19.2016.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Liciana Aparecida 

Tadayeski Rodrigues, devidamente qualificada e representada, por 

intermédio de seu advogado, ingressou perante este juízo com a presente 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela Antecipada em face de Banco Cifra S/A, 

igualmente qualificado e representado, expondo e requerendo o que 

segue. Alegou a requerente que é servidora pública do poder judiciário, 

exercendo a função de Oficial de Justiça há mais de 17 anos e sempre 

honrou com seus compromissos. Que em 28/11/2016, como pretendia 

viajar para o exterior com sua filha, se dirigiu até uma agência do Banco 

do Brasil para alterar seu cartão de crédito para o tipo internacional, para 

que pudesse usufruir deste meio de pagamento. Aduziu que sua gerente 

do Banco do Brasil informou da impossibilidade de alteração, pois seu 

nome estava incluso nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e 

inclusive seu cartão atual poderia ser cancelado por tal motivo, somente 

não tendo sido cancelado ainda por receber seus proventos por esta 

conta. Constatou que se tratavam de suas inclusões realizadas pelo 

requerido, uma no valor de R$ 410,28 e outra no valor de R$ 832,86, 

afirmando não conhecer e nunca ter contratado com o requerido. Assim, 

requereu em sede de tutela antecipada a exclusão de seu nome dos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, a inversão do ônus da 

prova e a citação do requerido. Ao final, pleiteou a total procedência da 

ação, com a condenação do requerido ao pagamento de indenização por 

danos morais no importe de R$ 25.000,00, e ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em 20% do valor da causa. 

Protestou pelos meios de prova em direito admitidos, deu ao pedido o valor 

de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Em decisão de ID 4460305 houve 

a inversão do ônus da prova, concedida a tutela de urgência à requerente, 

determinando fosse oficiado aos órgãos de proteção ao crédito para 

exclusão do nome da requerente, no tocante aos débitos inclusos em seu 

nome pelo requerido e ao requerido para que se abstivesse de novas 

inclusões em nome da requerente, sob pena de multa diária, determinando 

a citação do requerido. Regularmente citado, o Banco requerido 

apresentou contestação e documentos, tempestivamente (certidão de ID 

5019444). No mérito, argumentou acerca da inexistência de 

responsabilidade ao requerido, da validade e efeitos do contrato celebrado 

entre as partes, da inexistência de dano indenizável, da ausência de dano 

moral, pleiteando ao final a total improcedência da ação e condenação da 

requerente ao pagamento da sucumbência. Apresentou ainda o requerido 

Agravo de Instrumento, ao qual foi negado provimento, posteriormente. 

Devidamente intimada, a requerente apresentou Impugnação à 

Contestação junto ao ID 5572627, contrapondo aos argumentos do 

requerido e ratificando seus pedidos iniciais. Intimadas as partes a 

especificarem as provas que ainda pretendessem produzir, ambos 

pleitearam o julgamento antecipado da lide. O Banco requerido trouxe junto 

ao ID 9169753 alguns contratos firmados entre a requerente e Banco GE 

Capital S/A. A requerente se manifestou quanto aos documentos juntados, 

afirmando que suas obrigações firmadas com o Banco GE Capital foram 

quitadas, com descontos em sua folha de pagamento, sem que houvesse 

notícias de inadimplemento contratual, e que estes nada tem a ver com 

aqueles que geraram as restrições em seu nome pelo aqui requerido. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Tem 

por objeto a presente demanda, a declaração de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada por ter o 

requerido negativado indevidamente o nome da requerente, por dois 

contratos que afirma não ter realizado, devendo o Banco requerido ser 

responsabilizado a indenizar-lhe pelos danos morais que diz haver sofrido 

em decorrência do ilícito. Incide neste caso a regra inserta no inciso I do 

artigo 355, do Código de Processo Civil, o que impõe o julgamento 

antecipado da lide, por cuidar de matéria exclusivamente de direito. Passo 

à análise do mérito da presente ação. Da aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor Conforme decisão de ID 4460305, tenho como incidente o 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. E de 

consequência, a inversão do ônus da prova. Passo à análise do mérito da 

presente ação. Do mérito Pelo que consta dos autos, constato que houve 

a inclusão do nome da requerente junto aos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito por dois contratos, um no valor de R$ 410,28 e outro 

no valor de R$ 832,86, pelo requerido. Afirma a requerente que não houve 

contratação entre as partes dos mencionados contratos/débitos, e o 

requerido nada comprovou nos autos, sequer trouxe cópia dos contratos 

que teriam sido firmados entre as partes, demonstrado assim patente a 

desincumbência de seu ônus probatório. A requerente cumpriu seu ônus 

demonstrando que não realizou qualquer contratação com o requerido, 

devendo a parte contrária, fazer prova em contrário, não simplesmente, 
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lançar dúvidas, como meio de garantir-lhe o afastamento da 

responsabilidade do serviço mal prestado. Não comprou o requerido a 

relação contratual entre as partes que ensejasse a inadimplência e 

inclusão do nome do devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito. 

Com os documentos trazidos junto ao ID 9169753, o requerido não 

comprovou a sua relação contratual com a requerente, nem mesmo seu 

possível inadimplemento que gerasse a obrigação de pagar e a 

negativação de seu nome, menos ainda a relação entre o próprio 

requerido Banco Cifra S/A e o Banco GE Capital S/A ali contratante. Em se 

tratando de relação consumerista, consoante pacificado por meio de a 

Súmula n. 297/STJ, e considerando que a responsabilidade contratual do 

Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus 

clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta. 

Assim o disposto no art. 14 do CDC: Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Os requisitos para a configuração da 

responsabilidade civil estão presentes, diante da falha na prestação do 

serviço, com a cobrança de débito por relação contratual que não existe 

entre as partes, portanto, o dano e nexo causal. Com relação ao 

argumento de que não ficou comprovado pela parte requerente a efetiva 

ocorrência de dano moral, por restar evidenciado o ato ilícito em exame 

caracteriza dano in re ipsa, o qual se presume, prescindindo de prova 

quanto ao prejuízo concreto, torna evidente, ante aos documentos 

comprovando os descontos em sua conta poupança e posterior 

restituição em conta. Segundo Yussef Said Cahali, dano moral é "tudo 

aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os 

valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado". A sistemática adotada pelo nosso 

ordenamento jurídico prescreve que a prova de dano moral autônomo ou 

puro, isto é, desvinculado ao dano material, se satisfaz com a 

demonstração da ocorrência do ato ilícito, que originou a ofensa 

extrapatrimonial. No caso dos autos, a prova do ato ilícito é a cobrança 

indevida e negativação do nome da requerente por um débito que não 

possui com o requerido, sem a devida cautela do Banco, da cobrança 

indevida. Esta posição é pacífica há muito nos tribunais superiores, sendo 

que o Superior Tribunal de Justiça, que assim já decidiu: "A concepção 

atual da doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do 

agente causador do dano moral opera-se por força do simples fato da 

violação (damnum in re ipsa), não havendo que se cogitar da prova do 

prejuízo" (REsp nº 23.575-DF, Relator Ministro César Asfor Rocha, DJU 

01/09/97). "Dano moral - Prova. Não há que se falar em prova do dano 

moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, 

sentimentos íntimos que os ensejam (...)" (REsp nº 86.271-SP, Relator 

Ministro Carlos A. Menezes, DJU 09/12/97). Portanto, diante da não 

existência de contratação entre as partes, ocasionando a cobrança 

indevida e posterior inclusão de seu nome nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, feitas pelo requerido, entendo como cabível os danos 

morais, de acordo com remansosa jurisprudência pátria. Veja-se: 

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. (...) 

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o dano moral decorre do 

próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos restritivos de 

crédito. Precedentes. (...) 6. Recurso conhecido parcialmente e, nessa 

parte, provido.” (STJ, REsp 705663 / RJ, T4 - Quarta Turma, Rel. Ministro 

Jorge Scartezzini, j. em 17/02/2005, DJU 18.04.2005 p. 351). No mesmo 

sentido, o posicionamento jurisprudencial: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL - ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS 

QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO 

MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE 

AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 

VERBA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – 

RECURSO DESPROVIDO. Discutindo, as partes, a origem da dívida, 

compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza 

consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do 

art. 333, II, do CPC/73. A inscrição de nome em órgão de proteção ao 

crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e 

o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de 

prova. É de se manter o valor da indenização fixado dentro dos padrões 

de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo 

com os precedentes deste Sodalício. Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, 

o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados 

anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau 

recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo 

vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao 

advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos 

nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.” (TJMT, Ap 37120/2018, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018) 

Posto isso, inequívoca a caracterização da responsabilidade civil, fixando 

ao réu o dever reparatório, diante de o nexo causal entre o dano in re ipsa 

e o ato praticado. Quanto ao valor da indenização do dano moral, a 

doutrina e jurisprudência atual orientam que este deve ser arbitrado com 

razoabilidade e bom senso, levando-se em conta a capacidade econômica 

das partes e às peculiaridades de cada caso, não podendo servir como 

fonte de enriquecimento ilícito ou, por outro cariz, ser de valor irrisório à 

parte contrária, ao ponto de não surtir qualquer efeito. Tenho ainda que, 

ante a ausência de previsão legal expressa, regular um montante justo e 

equitativo para satisfação decorrente de dano moral puro constitui árdua 

função a ser exercida pela atividade jurisdicional. A fim de nortear o 

Estado-juiz em seu mister de arbitrar o quantum justo como satisfação dos 

padecimentos morais, o sistema jurídico pátrio prescreve critérios 

específicos para aferir e valorar, por aproximação, o montante reparatório 

adequado. São as denominadas pautas de mensuração de dano moral, 

tais como, o grau de reprovação da conduta lesiva e a intensidade e 

durabilidade do dano sofrido. Em se tratando de ação de indenização em 

que o valor pedido na inicial é meramente estimativo, já que sua fixação é 

relegada ao prudente arbítrio do juiz, em face de as orientações acima 

esposadas, impõe-se a fixação do montante da indenização por 

arbitramento. Assim, levando-se em conta os fatos narrados, bem assim a 

vultosa quantia cobrada, tenho que o montante de R$ 25.000,00 compõe 

indenização razoável e satisfatória ao dano provocado. DISPOSITIVO Em 

face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, e, de consequência, declaro a 

inexistência e inexigibilidade dos débitos nos valores de R$ 410,28 e R$ 

832,86, respectivamente contratos de n. 208899138 e 208874380, ID 

4457394. Torno definitiva a tutela antecipada e determino a exclusão de 

qualquer anotação em nome da requerente efetuada pelo requerido. 

Condeno o Banco requerido a pagar à requerente, à título de indenização 

por danos morais, a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), 

devendo incidir correção monetária pelo INPC desde a presente data 

(Súmula 362 do STJ), e juros moratórios desde a citação (Art. 405, do 

CCB/2002 e art. 240, do CPC). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os 

quais arbitro em 20% (vinte por cento) do montante da condenação. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes 

pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) 

meses da data da certidão de trânsito em julgado, para o devido 

cumprimento de sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario
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AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON CESAR HENSI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 
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Financiamento e Investimento S/A propôs Ação de Busca e Apreensão 
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com Pedido de Liminar em face de Nilton Cesar Hensi, no entanto requereu 

desistência do feito no ID 8693168. Em consequência, JULGO EXTINTA A 

LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do 

Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes ficarão a 

cargo do requerente. Deixo de acolher o pedido de baixa de restrição junto 

ao RENAJUD, posto que não houve nenhuma determinação anterior deste 

juízo determinando a inclusão de restrição judicial perante ao DETRAN. 

Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007865-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1007865-58.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Omni S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ/MF sob n. 92.228.410/0001-02, com sede em São Paulo/SP, por 

intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar contra Gilmar 

Pereira da Silva, brasileiro, inscrito no CPF sob n. 314.533.841-20, 

residente e domiciliado nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. 

Alega que firmou com o requerido uma cédula de crédito bancário n. 

1.00340.0000201.16, em 16/08/2016, no valor de R$ 12.000,00 para 

pagamento em 48 parcelas de R$ 662,33, tendo como garantia a alienação 

fiduciária do seguinte bem: Marca FIAT, Modelo SIENA ELX 1.4 MPI FIRE 

FLEX 8V 4P, Cor PRATA, Ano de Fabricação/Modelo 2008/2008, Placa 

DRA 2441, Chassi 9BD17201M8342360. No entanto, o requerido não 

cumpriu com o pagamento das prestações vencidas a partir de 

16/09/2016, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da garantia 

fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, além da 

citação do requerido para os termos da ação, segundo as regras do Dec. 

Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o 

valor de R$ 14.563,54 (catorze mil, quinhentos e sessenta e três reais e 

cinquenta e quatro centavos). A inicial veio instruída com os documentos 

necessários, dentre eles o contrato em que se funda o pedido, e também a 

notificação extrajudicial pela qual foi o requerido constituído em mora. Em 

decisão proferida junto ao ID 5914706 foi deferida liminarmente a 

apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, ordenando-se a citação 

do requerido para os termos da ação. O bem foi apreendido ID 7797870 e 

o requerido devidamente citado, certidão de ID 7797870. Embora 

devidamente citado, o requerido permaneceu silente, consoante certidão 

de ID 14472421. Vieram-me os autos conclusos para decisão. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão 

com Pedido Liminar”, fundada no Decreto Lei n. 911/69, ajuizada por Omni 

S/A – Crédito, Financiamento e Investimento contra Gilmar Pereira da Silva, 

acima qualificados, visando à apreensão do veículo objeto de garantia de 

alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula contratual 

relativa ao pagamento das prestações ajustadas. Inicialmente, ressalto 

que apesar de devidamente citado para os termos da presente ação, o 

requerido deixou transcorrer o prazo de resposta e de purgação da mora, 

sendo assim declaro o requerido revel. Por isso, deve se submeter aos 

efeitos de sua inércia processual, entre os quais a presunção de 

veracidade dos fatos articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 

do CPC. Extrai-se dos autos o desinteresse do requerido em saldar seu 

débito com o requerente, uma vez que não efetuou o pagamento do débito, 

e não há nos autos nenhuma peça de defesa. Por fim, com a 

documentação que instrui a inicial, destacando-se a Cédula de Crédito 

Bancário (ID 5524152) e a notificação extrajudicial de ID 5524194, 

demonstrou o requerente satisfatoriamente a materialidade da relação 

contratual entre as partes, bem ainda a constituição em mora do requerido. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de 

Busca e Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida 

“initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e propriedade 

plena do veículo objeto do pedido. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2.018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012489-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON APARECIDO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1012489-53.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Homologo por sentença 

o acordo celebrado pelas partes extrajudicialmente, com a quitação do 

débito em aberto e restituição do bem apreendido ao requerido, consoante 

documentos de ID 9053016, com a concordância expressa do requerido, 

pondo fim ao litígio. Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código 

de Processo Civil. Deixo de oficiar à SERASA e ao DETRAN, tendo em 

vista não haver nenhum ofício expedido por este juízo determinando o 

apontamento da referida ação em seu cadastro (SERASA) nem a inclusão 

de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Honorários conforme 

pactuado, ficando as partes dispensadas do pagamento de custas 

processuais remanescentes, se houver, conforme artigo 90, §3º do CPC. 

Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário
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Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1004963-35.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc.  Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob n. 52.568.821/0001-22, com sede em Osasco/SP, 

por intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão contra Giro Car Loja de 

Automóveis Ltda – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob n. 07.910.444/0001-03, estabelecida nesta Capital, expondo e 

requerendo o que segue. Alega que o requerido integra um grupo/cota de 

consórcio n. 6875/033, administrado pelo requerente, e por força da 

contemplação do consórcio, firmou o contrato com garantia de alienação, 

tendo como garantia a alienação fiduciária do seguinte bem: Marca FORD, 

Modelo KA FLEX, Cor BRANCA, Ano de Fabricação/Modelo 2011/2011, 

Placa NJV 4341, Chassi 9BFZK53AXBB296161, Renavam 296920380. No 

entanto, o requerido não cumpriu com o pagamento das prestações 

vencidas a partir de 12/01/2015, ensejando com isso a retomada do 
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veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão 

do bem gravado, além da citação do requerido para os termos da ação, 

segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares 

de prova, deu à causa o valor de R$ 4.534,88 (quatro mil, quinhentos e 

trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos). A inicial veio instruída com 

os documentos necessários, dentre eles o contrato em que se funda o 

pedido, e também o instrumento de protesto pelo qual foi o requerido 

constituído em mora. Em decisão proferida junto ao ID 5506932 foi deferida 

liminarmente a apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, 

ordenando-se a citação do requerido para os termos da ação. O bem foi 

apreendido ID 9064638 e o requerido devidamente citado, certidão de ID 

9064616. Embora devidamente citado, o requerido permaneceu silente, 

consoante certidão de ID 14473530. Vieram-me os autos conclusos para 

decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca 

e Apreensão”, fundada no Decreto Lei n. 911/69, ajuizada por Banco 

Bradesco S/A contra Giro Car Loja de Automóveis Ltda – ME, acima 

qualificados, visando à apreensão do veículo objeto de garantia de 

alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula contratual 

relativa ao pagamento das prestações ajustadas. Inicialmente, ressalto 

que apesar de devidamente citado para os termos da presente ação, o 

requerido deixou transcorrer o prazo de resposta e de purgação da mora, 

sendo assim declaro o requerido revel. Por isso, deve se submeter aos 

efeitos de sua inércia processual, entre os quais a presunção de 

veracidade dos fatos articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 

do CPC. Extrai-se dos autos o desinteresse do requerido em saldar seu 

débito com o requerente, uma vez que não efetuou o pagamento do débito, 

e não há nos autos nenhuma peça de defesa. Por fim, com a 

documentação que instrui a inicial, destacando-se o Contrato de Alienação 

Fiduciária em Garantia de Bens Móveis (ID 4917611) e o instrumento de 

protesto de ID 4917632, demonstrou o requerente satisfatoriamente a 

materialidade da relação contratual entre as partes, bem ainda a 

constituição em mora do requerido. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão e, de 

consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, consolidando em 

favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do 

pedido. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, devidamente atualizado. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 31 de outubro de 2.018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023344-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO(A))

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN APARECIDA LACCAL GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1023344-28.2016.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Homologo por sentença 

o acordo celebrado pelas partes e instrumentalizado junto ao ID 6104545, 

para liquidação do débito, pondo fim ao litígio. Em consequência, julgo e 

declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Honorários advocatícios como pactuado. 

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela requerida, 

conforme termo de acordo. Ante à renúncia do prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017541-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA CASTANHO ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017541-30.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 

60.746.948/0001-12, com sede em Osasco/SP, por intermédio de seus 

advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de Busca 

e Apreensão contra Zilda Castanho Rosa Carion Carracedo, brasileira, 

inscrita no CPF sob n. 804.166.831.34, residente e domiciliada nesta 

Capital, expondo e requerendo o que segue. Alega que firmou com a 

requerida uma cédula de crédito bancário n. 11240797133, em 18/09/2014, 

no valor de R$ 33.000,00 para pagamento em 36 parcelas de R$ 1.419,62, 

tendo como garantia a alienação fiduciária do seguinte bem: Marca FORD, 

Modelo ECOSPORT FSL 1.6, Cor LARANJA, Ano de Fabricação/Modelo 

2012/2013, Placa OBM 6957, Chassi 9BFZB55P08806812, Renavam 

503656216. No entanto, a requerida não cumpriu com o pagamento das 

prestações vencidas a partir de 17/12/2015, ensejando com isso a 

retomada do veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e 

apreensão do bem gravado, além da citação da requerida para os termos 

da ação, segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios 

regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 27.042,76 (vinte e sete mil, 

quarenta e dois reais e setenta e seis centavos). A inicial veio instruída 

com os documentos necessários, dentre eles o contrato em que se funda 

o pedido, e também o instrumento de protesto pelo qual foi a requerida 

constituída em mora. Em decisão proferida junto ao ID 8717283 foi deferida 

liminarmente a apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, 

ordenando-se a citação da requerida para os termos da ação. O bem foi 

apreendido ID 9144259 e a requerida devidamente citada, certidão de ID 

9144261. Embora devidamente citada, a requerida permaneceu silente, 

consoante certidão de ID 14475392. Vieram-me os autos conclusos para 

decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca 

e Apreensão”, fundada no Decreto Lei n. 911/69, ajuizada por Banco 

Bradesco S/A contra Zilda Castanho Rosa Carrion Carracedo, acima 

qualificados, visando à apreensão do veículo objeto de garantia de 

alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula contratual 

relativa ao pagamento das prestações ajustadas. Inicialmente, ressalto 

que apesar de devidamente citada para os termos da presente ação, a 

requerida deixou transcorrer o prazo de resposta e de purgação da mora, 

sendo assim declaro a requerida revel. Por isso, deve se submeter aos 

efeitos de sua inércia processual, entre os quais a presunção de 

veracidade dos fatos articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 

do CPC. Extrai-se dos autos o desinteresse da requerida em saldar seu 

débito com o requerente, uma vez que não efetuou o pagamento do débito, 

e não há nos autos nenhuma peça de defesa. Por fim, com a 

documentação que instrui a inicial, destacando-se a Cédula de Crédito 

Bancário (ID 8010505) e o instrumento de protesto de ID 8010526, 

demonstrou o requerente satisfatoriamente a materialidade da relação 

contratual entre as partes, bem ainda a constituição em mora da requerida. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de 

Busca e Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida 

“initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e propriedade 

plena do veículo objeto do pedido. Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2.018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003185-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL ABADIA DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1003185-30.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Homologo por sentença 

o acordo celebrado pelas partes extrajudicialmente, com a quitação do 

débito em aberto e restituição do bem apreendido à requerida, consoante 

documentos de ID 8268662, com a concordância expressa do requerido, 

pondo fim ao litígio. Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código 

de Processo Civil. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo determinando a inclusão de 

restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Honorários conforme pactuado, 

ficando as partes dispensadas do pagamento de custas processuais 

remanescentes, se houver, conforme artigo 90, §3º do CPC. Ante a 

renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 31 de 

outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007946-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRANILDO DE CARVALHO PERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1007946-07.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Omni S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento propôs Ação de Busca e Apreensão com 

Pedido Liminar em face de Iranildo de Carvalho Peres, no entanto requereu 

desistência do feito junto ao ID 8303088. Em consequência, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes 

ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista 

não haver nenhum ofício expedido por este juízo determinando a inclusão 

de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003822-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILEIDE CERESINO ALENCAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1003822-78.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e Apreensão com Pedido de 

Liminar em face de Ileide Ceresino Alencar, no entanto requereu 

desistência do feito no ID 6824515. Em consequência, JULGO EXTINTA A 

LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do 

Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes ficarão a 

cargo do requerente. Deixo de acolher o pedido de baixa de restrição junto 

ao RENAJUD, posto que não houve nenhuma determinação anterior deste 

juízo determinando a inclusão de restrição judicial perante ao DETRAN. 

Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022753-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J R ABREU ARAUJO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022753-66.2016.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Homologo por sentença 

o acordo celebrado pelas partes extrajudicialmente, com a quitação do 

débito, consoante documentos de ID 6128350, com a concordância 

expressa do requerido, pondo fim ao litígio. Em consequência, julgo e 

declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Deixo de oficiar ao 

DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

determinando a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). 

Honorários conforme pactuado, ficando as partes dispensadas do 

pagamento de custas processuais remanescentes, se houver, conforme 

artigo 90, §3º do CPC. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009979-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORAMY FONTOURA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1009979-67.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco RCI Brasil S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar em face de 

Doramy Fontoura da Silva, no entanto requereu desistência do feito junto 

ao ID 6848621. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução 

de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo 

Civil. Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. 

Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício 

expedido por este juízo determinando a inclusão de restrição judicial 

àquele órgão (DETRAN). Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022984-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO MAGALHAES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022984-93.2016.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco J. Safra S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 

03.017.677/0001-20, com sede em São Paulo/SP, por intermédio de seus 

advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de Busca 

e Apreensão contra Leonardo Magalhães da Silva, brasileiro, inscrito no 

CPF sob n. 054.648.351-80, residente e domiciliado nesta Capital, expondo 

e requerendo o que segue. Alega que firmou com o requerido uma cédula 

de crédito bancário n. 145012628, em 25/04/2016, no valor de R$ 

10.000,00 para pagamento em 24 parcelas de R$ 652,32, tendo como 

garantia a alienação fiduciária do seguinte bem: Marca VOLKSWAGEN, 

Modelo SAVEIRO 1.6 CS, Cor BRANCA, Ano de Fabricação/Modelo 

2010/2011, Placa JII 9167, Chassi 9BWKB05U8BP014453. No entanto, o 

requerido não cumpriu com o pagamento das prestações vencidas a partir 

de 26/10/2016, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da 

garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, 

além da citação do requerido para os termos da ação, segundo as regras 

do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à 

causa o valor de R$ 10.782,70 (dez mil, setecentos e oitenta e dois reais e 

setenta centavos). A inicial veio instruída com os documentos 

necessários, dentre eles o contrato em que se funda o pedido, e também a 

notificação extrajudicial pela qual foi o requerido constituído em mora. Em 

decisão proferida junto ao ID 6741276 foi deferida liminarmente a 

apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, ordenando-se a citação 

do requerido para os termos da ação. O bem foi apreendido ID 6794863 e 

o requerido devidamente citado, certidão de ID 6794885. Embora 

devidamente citado, o requerido permaneceu silente, consoante certidão 

de ID 14477419. Vieram-me os autos conclusos para decisão. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e 

Apreensão”, fundada no Decreto Lei n. 911/69, ajuizada por Banco J. 

Safra S/A contra Leonardo Magalhães da Silva, acima qualificados, 

visando à apreensão do veículo objeto de garantia de alienação fiduciária, 

em face de descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento 

das prestações ajustadas. Inicialmente, ressalto que apesar de 

devidamente citado para os termos da presente ação, o requerido deixou 

transcorrer o prazo de resposta e de purgação da mora, sendo assim 

declaro o requerido revel. Por isso, deve se submeter aos efeitos de sua 

inércia processual, entre os quais a presunção de veracidade dos fatos 

articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 do CPC. Extrai-se dos 

autos o desinteresse do requerido em saldar seu débito com o requerente, 

uma vez que não efetuou o pagamento do débito, e não há nos autos 

nenhuma peça de defesa. Por fim, com a documentação que instrui a 

inicial, destacando-se a Cédula de Crédito Bancário (ID 4824614) e a 

notificação extrajudicial de ID 4472597, demonstrou o requerente 

satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre as partes, 

bem ainda a constituição em mora do requerido. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão e, de 

consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, consolidando em 

favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do 

pedido. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, devidamente atualizado. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 31 de outubro de 2.018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015365-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL BENEDITO MARINHO CORREA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1015365-78.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc.  Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão 

em face de Jamil Benedito Marinho Correa, no entanto requereu 

desistência do feito junto ao ID 11092573. Em consequência, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes 

ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar à SERASA e ao DETRAN, 

tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

determinando o apontamento da referida ação em seu cadastro (SERASA) 

nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011347-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIANY CRISTINA NEPONOCENO LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1011347-14.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Toyota do Brasil 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 

03.215.790/0001-10, com sede em São Paulo/SP, por intermédio de seus 

advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de Busca 

e Apreensão contra Katiany Cristina Neponoceno Leite, brasileira, inscrita 

no CPF sob n. 991.616.561-00, residente e domiciliada nesta Capital, 

expondo e requerendo o que segue. Alega que firmou com a requerida 

uma cédula de crédito bancário n. 1379052/15, em 30/09/2015, no valor de 

R$ 37.582,08 para pagamento em 48 parcelas de R$ 782,96, tendo como 

garantia a alienação fiduciária do seguinte bem: Marca TOYOTA, Modelo 

ETIOS 1.3 FLEX 16V 5P MEC., Cor CINZA, Ano de Fabricação/Modelo 

2015/2015, Placa QBV 7629, Chassi 9BRK19BT8G2057829, Renavam 

1065404589. No entanto, a requerida não cumpriu com o pagamento das 

prestações vencidas a partir de 30/08/2016, ensejando com isso a 

retomada do veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e 

apreensão do bem gravado, além da citação da requerida para os termos 

da ação, segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios 

regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 30.634,41 (trinta mil, 

seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos). A inicial veio 

instruída com os documentos necessários, dentre eles o contrato em que 

se funda o pedido, e também o instrumento de protesto pelo qual foi a 

requerida constituída em mora. Em decisão proferida junto ao ID 8724003 

foi deferida liminarmente a apreensão do veículo objeto da garantia 

fiduciária, ordenando-se a citação da requerida para os termos da ação. O 

bem foi apreendido ID 10837417 e a requerida devidamente citada, 

certidão de ID 10837417. Embora devidamente citada, a requerida 

permaneceu silente, consoante certidão de ID 14483366. Vieram-me os 

autos conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, fundada no Decreto Lei n. 

911/69, ajuizada por Banco Toyota do Brasil S/A contra Katiany Cristina 

Neponoceno Leite, acima qualificados, visando à apreensão do veículo 

objeto de garantia de alienação fiduciária, em face de descumprimento de 

cláusula contratual relativa ao pagamento das prestações ajustadas. 
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Inicialmente, ressalto que apesar de devidamente citada para os termos da 

presente ação, a requerida deixou transcorrer o prazo de resposta e de 

purgação da mora, sendo assim declaro a requerida revel. Por isso, deve 

se submeter aos efeitos de sua inércia processual, entre os quais a 

presunção de veracidade dos fatos articulados pelo requerente, nos 

termos do art. 344 do CPC. Extrai-se dos autos o desinteresse da 

requerida em saldar seu débito com o requerente, uma vez que não 

efetuou o pagamento do débito, e não há nos autos nenhuma peça de 

defesa. Por fim, com a documentação que instrui a inicial, destacando-se a 

Cédula de Crédito Bancário (ID 6065039) e o instrumento de protesto de ID 

6065055, demonstrou o requerente satisfatoriamente a materialidade da 

relação contratual entre as partes, bem ainda a constituição em mora da 

requerida. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente 

ação de Busca e Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar 

concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e 

propriedade plena do veículo objeto do pedido. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente 

atualizado. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 

2.018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030996-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIR BARBOSA (EXECUTADO)

TURBO MASTER COMERCIO E SERVICOS DE TURBINAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1030996-62.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Homologo o acordo 

firmado entre as partes, ID 10764413, para que surtam os devidos e legais 

efeitos, diante do pagamento integral do débito pelos devedores, 

declarando o exequente satisfeito o débito. Julgo e declaro extinto o 

processo, na forma da previsão contida no art. 924, II do CPC. Honorários 

advocatícios como pactuados e eventuais custas remanescentes serão 

arcadas pelos executados, conforme entabulado no acordo. Ante à 

renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas devidas. Fica autorizado 

às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 

06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, para o devido 

cumprimento de sentença. P.R.I.C. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007789-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THEMIS LESSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1007789-34.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. BV Financeira S/A CFI 

propôs Ação de Busca e Apreensão em face de Themis Lessa da Silva, 

no entanto requereu desistência do feito junto ao ID 8007251. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais 

custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar ao 

DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

determinando a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 31 de 

outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003036-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA & ALMEIDA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1003036-34.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco S/A 

ajuizou Ação Monitória em face de Barbosa e Almeida Ltda, objetivando o 

recebimento de um crédito no valor de R$ 52.023,15 (cinquenta e dois mil, 

vinte e três reais e quinze centavos), representado pelo Acordo Comercial 

de “Borderôs de Descontos de Cheques”. Acostou à inicial documentos 

necessários a propositura da demanda. Requereu a expedição do 

competente mandado monitório e, não havendo pagamento, a sua 

conversão em procedimento executivo. Devidamente citado o requerido 

(certidão de ID 8093055), este permaneceu inerte conforme certidão de ID 

14493581. Ante o exposto, com fulcro no §2º do artigo 701, do Código de 

Processo Civil, converto o mandado inicial em mandado executivo, 

constituindo de pleno direito o título executivo, no valor R$ 52.023,15 

(cinquenta e dois mil, vinte e três reais e quinze centavos), corrigido até 

19/01/2017 (ID 4770388). Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) do valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do § 2º do 

artigo 85, Código de Processo Civil. Determino o prosseguimento do feito 

na forma prevista na Parte Especial, Livro I, Título II, Capítulo III, do CPC. P. 

R. I. C. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Transitada 

em julgado, intime-se o exequente a providenciar a memória atualizada do 

débito, para prosseguimento na forma executiva de cumprimento de 

sentença. A/Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 262560 Nr: 21836-16.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS SÉVIO BOABAID PARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ARAY CARLOS DA 

FONSECA FILHO, ADEMAR SALES MACAUBAS, MARIA JOSE DA SILVA, 

EUGÊNIA DE CARVALHO, ELIAS NOGUEIRA PERES, Dilza Antonia da 

Costa, ALESSANDRA MARIA OLIVEIRA DA SILVA, ANA ZITA AGUIDA 

DOS SANTOS, ALCIONE MARIA DOS ANJOS, ADEMIR FERLIM, JAIR 

GIMENEZ MARRA, ACÁCIA LÍVIA SOBRAL, ANDERSON FELIPE DOS REIS, 

ADEMAR SALES MACAUBAS, ENIO LEITE DE OLIVEIRA, BENEDITO 

LIBANIO SOUZA NETO, ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO, JOSÉ 

MARCONDES DOS SANTOS NETO, CELIO DE CASTRO CINTRA, HUARK 

DOUGLAS CORREIA, DANIEL FERNANDO DOS SANTOS, ANTONIO 

PRADO GALVÃO DE BARROS JÚNIOR, ELESSANDRO PINTO DA SILVA, 

BIBIANA COUTO SILVA SHIRAIWA, NELY SANTOS DE LARA, ROGERIO 
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DALAGUA SILVA, ROSANGELA TIZUKO CHIMADA NAKAMURA, WALTER 

MACHADO DA SILVA, EDSON ROSSATO, MARCIA LOTUFO BUSSIKI, 

HILDA TAQUES DE LUCENA, FABIO PIFFER, ANAIR GONÇALVES DE 

QUEIROZ, LIDIAN RAQUEL COELHO CEZARIO, ANA MARIA DOS SANTOS 

SILVEIRA, JUBSON CRUZ, ORMALEM DE SOUZA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLCIO CORRÊA GOMES - 

OAB:2.903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT, ANA LIDIA SOUZA MARQUES - Proc. do Munícipio - 

OAB:3654/MT, BRUNO COSTA ALVARES SILVA - OAB:15.127/MT, 

BRUNO RACHID JORGE - OAB:15.936/MT, CRISTIANE MONTEIRO 

VIDAL - OAB:10.112/MT, DARLÃ MARTINS VARGAS - OAB:OAB/MT 

5300-B, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL 

- OAB:NUCLEO CÍVEL 1, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO. - OAB:, EDESIO DO CARMO ADORNO - OAB:8615/MT, 

EDEVALDO LIMA LEITE - OAB:OAB /MT 10.612, ELIANE BEATRIZ 

CARDOSO DE OLIVEIRA - OAB:8613-MT, ERIKA MARQUES PEREIRA 

MALHEIROS - OAB:7351/MT, FABIANA CURI - OAB:5.038, FERNANDA 

MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - OAB:6.740/MT, FERNANDA VAUCHER 

DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066/MT, FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT, FRANCISVALDO PEREIRA DE 

ASSUNÇÃO - OAB:12.240/MT, GUSTAVO MILHAREZI MENDONÇA - 

OAB:9148/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, JOÃO 

FERNANDES DE SOUZA - OAB:5.721/MT, JOÃO FERNANDES DE SOUZA 

- OAB:5721/MT, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - 

OAB:14.490/MT, JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - 

OAB:14490/O, JULIANO OJEDA KIHARA - OAB:7.849/MT, JULYANA 

LANNES ANDRADE - OAB:PROC. DO MUNC, KELMA REGINA 

BARBERATO GODOY - OAB:10814, KLEBER TOCANTINS MATOS - 

OAB:4982/MT, LETÍCIA DE SOUZA FURQUIM - OAB:7616/MT, LUIS 

EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866, LUIZ ANTONIO 

RODRIGUES SILVA - OAB:20803/O, MARIA MADALENA CERQUEIRA DE 

SOUZA - OAB:, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT, 

NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2973-B/MT, PATRICIA REY 

CARVALHO RACHID - OAB:12.590/MT, PEDRO BALATA FILHO - 

OAB:12308/MT, RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS - OAB:22466/O 

MT, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8753, RENYL FERREIRA 

BRITO CANDIDO - OAB:16297/E, RICARDO VIDAL - OAB:2679/MT, 

RONILSON RONDON BARBOSA - OAB:6764-MT, ROSELY AMARAL DE 

SOUZA - OAB:11.864/MT, RUBI FACHIN (PROCURADOR DO MUNICÍPIO) 

- OAB:3.799/MT, SAMUEL CATTINI DE MELLO - OAB:22805/O

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelos artigos 152 e 203 do 

CPC, remeto o feito a expedição de matéria para imprensa a fim de intimar 

o requerente para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1130768 Nr: 23305-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, SEBASTIAO DO NASCIMENTO, URSINO DE 

CERQUEIRA CALDAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405, 

FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:OABMT9405, KALYNCA SILVA INES 

DE ALMEIDA - OAB:15.598, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15598/O

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para, diante da flagrante 

inconstitucionalidade, determinar que o Estado de Mato Grosso se 

abstenha de conceder novas estabilidades aos servidores não 

concursados, que tenha como fundamento a decisão proferida pelo 

Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral do Estado (Processo nº 

2.136/CPPGE/2009) ou qualquer outra interpretação que não encontre 

respaldo no ordenamento legal e constitucional vigente; declarar a 

nulidade dos Decretos n. 212 e n. 3.121, que concederam indevidamente a 

estabilidade no serviço público aos requeridos Sebastião do Nascimento e 

Ursino de Cerqueira Caldas Filho, respectivamente e ainda; declarar nulo 

todos os atos administrativos subsequentes de enquadramentos, 

progressões, incorporações e etc.Condeno os requeridos Sebastião do 

Nascimento e Ursino de Cerqueira Caldas Filho, ao pagamento das custas 

judiciais e despesas processuais pro rata, deixando de condenar o Estado 

de Mato Grosso, uma vez que é isento. No tocante aos honorários 

advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública 

movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido. Transitada 

em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso deverá ser intimado, na 

pessoa de seu representante legal para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

interrompam o pagamento aos requeridos Sebastião do Nascimento e 

Ursino de Cerqueira Caldas Filho, de qualquer remuneração, subsídio etc., 

proveniente e decorrente dos Decretos n. 212 e n. 3.121, sob pena de 

incidir, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil 

reais). Comprovado o cumprimento da determinação acima, procedam-se 

as anotações necessárias e arquivem-se os autos.Decorrido o prazo 

supra sem qualquer manifestação, certifique-se e abra-se vista ao 

representante do Ministério Público.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1131842 Nr: 23816-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - OAB:6224/MT, LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10948 MT, 

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - OAB:9944/MT

 Diante do exposto, indefiro o requerimento da gratuidade da justiça e julgo 

procedentes os pedidos para, diante da flagrante inconstitucionalidade, 

determinar que o Estado de Mato Grosso se abstenha de conceder novas 

estabilidades aos servidores não concursados, que tenha como 

fundamento a decisão proferida pelo Colégio de Procuradores da 

Procuradoria-Geral do Estado (Processo nº 2.136/CPPGE/2009) ou 

qualquer outra interpretação que não encontre respaldo no ordenamento 

legal e constitucional vigente; declarar a nulidade do Decreto n.º 3.076, 

que concedeu indevidamente a estabilidade no serviço público ao 

requerido Calistro Lemes do Nascimento e ainda; declarar nulo todos os 

atos administrativos subsequentes de enquadramentos, progressões, 

incorporações e etc., inclusive, o ato que lhe concedeu indevidamente a 

aposentadoria em cargo efetivo (Ato n.º 17.401).Condeno o requerido 

Calistro Lemes do Nascimento ao pagamento das custas judiciais e 

despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso, 

uma vez que é isento. No tocante aos honorários advocatícios, deixo de 

fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério 

Público, seja ele vencedor ou vencido. Transitada em julgado a sentença, 

o Estado de Mato Grosso deverá ser intimado, na pessoa de seu 

representante legal para, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o 

pagamento ao requerido Calistro Lemes do Nascimento, de qualquer 

remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente do Decreto n.º 

3.076 e Ato n.º 17.401, sob pena de incidir, pessoalmente, em multa diária, 

no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Comprovado o cumprimento da 

determinação acima, procedam-se as anotações necessárias e 

arquivem-se os autos.Decorrido o prazo supra sem qualquer 

manifestação, certifique-se e abra-se vista ao representante do Ministério 

Público.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 277083 Nr: 5063-56.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, EDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO SIMÃO DE ARRUDA - 
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OAB:9.209/MT, RÔMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - OAB:7.693/MT

 Ante o exposto:a) Defiro a juntada da planilha de cálculo atualizada de fls. 

644/646.b) Indefiro o pedido do Ministério Público de pesquisa via sistema 

Bacenjud e Infojud em nome da pessoa jurídica Lindinalva Maria da Costa – 

ME (CNPJ nº 23.398.599/0001-69).c)- Defiro a penhora da certidão de 

crédito nº 1.1.017.937-4, por conseguinte, expeça-se ofício ao Estado de 

Mato Grosso para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a 

compensação do montante perseguido, até o limite de R$ 37.779,79 (trinta 

e sete mil setecentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos), 

acostando aos autos documento comprobatório; d) Efetivada a penhora do 

crédito acima especificado, deverá a executada ser intimada, nos termos 

841,§ 1, do CPC;e) Determino que a executada não pratique qualquer ato 

de disposição do crédito correspondente à certidão de crédito n.º 

1.1.017.937-4, original, emitida em 26/05/2000, bem como, que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente em Juízo o documento original alusivo à 

aludida certidão de crédito, sob pena de busca e apreensão, nos termos 

do art. 856, “Caput”, do CPC;f)- Defiro a confecção de certidão do teor da 

sentença para fins de protesto (art. 517, §2º do CPC).g)- Defiro a 

expedição do mandado de penhora e avaliação do automóvel identificado 

na fl. 637, no endereço de Décio Gonçalves, qual seja, Rua Presidente 

Costa e Silva, n.º 203, bairro Ipase, Várzea Grande – MT, intimando a 

executada, em seguida, nos termos 841,§ 1, do CPC.Concretizadas as 

determinações, intimem-se as partes.Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002470-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ALICE PINHO (REQUERENTE)

NEY PRADO LAZARO (REQUERENTE)

D. V. P. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT0008578A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENEIDE APARECIDA PEREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este processo para 

INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico, para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 15 

dias. CUIABÁ, 31 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006340-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANEDIR DE LURDES CASAL SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT0007287A-O 

(ADVOGADO(A))

VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT6801/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA (INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, por meio do seu Advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca das informações prestadas pelo Cartório do 2º Ofício 

de Cuiabá/MT. CUIABÁ, 31 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1033866-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT0017563A 

(ADVOGADO(A))

LAURA GISELE MAIA SPINOLA OAB - MT0008678A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. F. (REQUERIDO)

R. M. A. F. (REQUERIDO)

A. M. A. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO DEL BARCO NEVES OAB - MT0006743A (ADVOGADO(A))

FERNANDO GARCIA BARBOSA OAB - MT17134/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS BRITO REBELLO OAB - AC1979 (ADVOGADO(A))

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1033866-80.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LORENZO MAIA FERREIRA REQUERIDO: RODOLFO 

MARANHAO AYRES FERREIRA, EMANUEL MESSIAS FERREIRA, AIMEE 

MARANHAO AYRES FERREIRA Vistos etc. Trata-se de Ação Revisional 

de Alimentos, proposta por Lorenzo Maia Ferreira, representado por sua 

mãe Laura Gisele Maia Spinola, em face de Rodolfo Maranhão Ayres 

Ferreira, Manoel Messias Ferreira e Aimeee Maranhão Ayres Ferreira, 

todos devidamente qualificados nos autos. Na audiência de instrução e 

julgamento (id.15030832) fora tomado o depoimento pessoal da 

representante legal do autor e, determinada a conclusão dos autos, para 

análise das preliminares apresentadas, em sede de contestação, pelos 

avós paternos(id.14482982), onde se insurgem quanto à ilegitimidade 

passiva e, ausência de citação dos avós maternos. Sustentam que, não 

devem figurar no polo passivo da ação visto que, não há prova de que o 

pai não seja capaz de suportar o pagamento dos alimentos fixados, bem 

como, que os avós maternos devem ser chamados à lide como 

co-responsáveis pela criação do neto. Não assiste razão ao 

inconformismo da parte demandada, eis que, sua figuração no polo 

passivo da ação tem natureza complementar, visando suprir-se a falta de 

auxílio do genitor do menor que, reiteradamente atrasa no cumprimento da 

obrigação, conforme evidenciado pela ação de execução de alimentos 

que, tramita perante a 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões, 

desta comarca. A obrigação de prestar alimentos aos filhos é, 

originariamente, de ambos os pais, sendo transferida aos avós 

subsidiariamente, em caso de inadimplemento, em caráter complementar e 

sucessivo. Igualmente, no que tange ao chamamento dos avós maternos, 

em que pese à necessidade de auxilio dos avós, na criação e cuidados 

dos netos, com base no princípio da reciprocidade entre os parentes, o 

certo é que, a parte que cabe à mãe, entende-se como contribuição da 

família materna, sendo assim, INDEFIRO, o chamamento dos avós 

maternos na presente ação. Pelo exposto, REJEITO as preliminares 

arguidas. Diante do exposto, dou por encerrada a instrução processual e, 

concedo o prazo de 10 (dez) dias, para a vinda dos memóriais. Após, 

colha-se o pronunciamento do zeloso Ministério Público e, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de setembro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1124730 Nr: 20788-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS, DAIANE 

DOS SANTOS SILVA, YASMIN PEREIRA DOS SANTOS, ANDERSON SILVA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JURACI PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLÁUDIA SCALIANTE - 

OAB:5310, Tatiana Pereira de Vasconcelos - OAB:5725, TATIANE 

PEREIRA DE VASCONCELOS - OAB:OAB/MT- 5725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), ANA CLAUDIA SCALIANTE 

FOGOLIN GNOATTO a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do art. 234, § 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 949962 Nr: 60351-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUISIA NUNES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE RODRIGUES CELESTINO, 

MARCIA RODRIGUES, JUSSARA REGINALDO RODRIGUES, MARCOS 

REGINALDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBENIS PEREIRA JARA - 

OAB:15.967/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), adriano GARCIA DA COSTA 

a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, sob 

pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, § 2º, 

3º e 5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 777069 Nr: 30408-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOLANDA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENEDITO FARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÂMARIS ALVES CHAVES - 

OAB:12377-A/MT, LAURA CRISTINA SOUZA MADUREIRO - 

OAB:10.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), DÂMARIS ALVES CHAVES 

NEGRÃO a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, 

§ 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1130493 Nr: 23222-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA ANDREZA DA SILVA, SADSBD, BENEDITA 

ANDREZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EVERALDO SOUZA BOM 

DESPACHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DA SILVA 

CARDOSO - OAB:19774/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), ANA PAULA DA SILVA 

CARDOSO a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) 

dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 

234, § 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 80490 Nr: 8705-13.2002.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBFD, JLD, DFDMD, TD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LD-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO CESAR SOARES 

ADDOR - OAB:3943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), BENEDITO CESAR SOARES 

ADDOR a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, 

§ 2º, 3º e 5º, do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009604-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON TIAGO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE MARIA LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT0017687A 

(ADVOGADO(A))

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT0019462A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT0018555A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1009604-32.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MAICON TIAGO DE ARRUDA REQUERIDO: LUCIENE MARIA 

LEITE Vistos etc. Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de 

União Estável c/c Partilha de Bens, proposta por Maicon Tiago de Arruda, 

em face de Luciene Maria Leite, ambos devidamente representados. Narra 

a exordial que, o autor viveu com a requerida pelo período de 10 (dez) 

anos, entre 05/2002 a 09/2012 e que, desta união não adveio filho. Alega 

que, no ano de 2004 a mãe do requerente o presenteou com um terreno, 

para que, pudesse construir sua casa e, este assim o fez juntamente com 

a requerida. Aduz que o imóvel encontra-se ocupado pela demandada e 

que, esta avaliado em aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais). A 

ação fora recebida, nos moldes do id.12685662, designando-se audiência 

de conciliação que, restou inexitosa (id.13523489). A requerida fora 

devidamente citada (id.13462237), apresentando contestação no 

id.13601366, concordando com o período da união e afirmando que, na 

realidade os bens adquiridos são um imóvel urbano, uma motocicleta CG e 

um terreno no Bairro Pedra 90. Afirmou, ainda, que quando da separação, 

os referidos bens foram divididos entre as partes, ficando para a 

requerida o imóvel residencial em discussão e, para o autor a motocicleta 

e o terreno. Houve impugnação no id.14235254, onde o autor sustenta 

que, a referida partilha de modo algum ocorreu que, o terreno e a 

motocicleta nunca existiram que, apenas tiveram um consórcio que, foi 

excluído por falta de pagamento das parcelas, do qual originou um saldo à 

receber de R$ 2.897,62 (dois mil oitocentos e noventa e sete reais e 

sessenta e dois centavos) que, foi percebido pelo requerente no ano de 

2014 e que, concorda em partilhar com a demandada. Em decisão do 

id.14394866 fora designada sessão de mediação que, restou inexitosa 

(id.14975250). As partes são legítimas, bem como, legítimos os seus 

interesses. A ação vem se desenvolvendo em marcha regular e não 

vislumbrando qualquer irregularidade a ser corrigida, até o momento, dou o 

feito por saneado. Tendo em vista que as partes reconhecem a união, bem 

como, o período em que esta se deu, com fundamento no art. 356, I do 

CPC, antecipo os efeitos da tutela, declarando a convivência em UNIÃO 
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ESTÁVEL de Maicon Tiago de Arruda e Luciene Maria Leite, ocorrida entre 

o ano de fevereiro/2002 a setembro/2012, para que operem seus jurídicos 

e legais efeitos. Defiro o requerimento de produção de provas a ser 

efetivada, em audiência de conciliação, instrução e julgamento que ora 

designo para o dia 28 de novembro de 2018, às 14:00 horas, para 

depoimento pessoal de ambas as partes e oitiva de testemunhas, cujo rol 

da parte requerida se encontra no id. 13601366 e, o da parte autora 

deverá aportar aos autos, em 10 (dez) dias. A intimação das testemunhas 

deverá se dar nos moldes do art. 455 do CPC. De qualquer modo, 

importante destacar, desde logo que, a teor do art. 359 do CPC, a 

conciliação pode ser obtida, em qualquer fase processual, mormente no 

primeiro momento da audiência de instrução. Fixo os pontos controvertidos 

como sendo: 1. aferição do patrimônio auferido, durante à união que seja 

passível de partilha. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de outubro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 718989 Nr: 14711-21.2011.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURELIO DOS SANTOS ARAUJO, JULIO 

CÉZAR DOS SANTOS ARAÚJO, PAULO ROGÉRIO SANTOS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO: ANA MARIA DOS SANTOS ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADBAR DA COSTA SALLES - 

OAB:1191/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Certifique-se o trânsito em julgado.

Desentranhe-se a carta de adjudicação de fls. 93/125, mediante 

substituição do original por cópias, e a entregue ao subscritor da petição 

de fls. 147/156.

Após, remetam-se os autos para cálculo das custas processuais e taxa 

de distribuição.

Por fim, intimem-se os interessados para que se manifestem, no prazo de 

10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 263666 Nr: 22031-98.2006.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSILEI DO CARMO LOPES SOARES, THIAGO 

LOPES SOARES, ANDRÉ LUIZ LOPES SOARES, L. L. S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AIRTON SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT, LAURA APARECIDA MACHADO ALENCAR - OAB:4.639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Verifico, inicialmente, que a petição de fls. 153/159 não foi assinada pela 

douta advogada.

Além disso, é necessário que seja esclarecido o pedido formulado, visto 

que nesta ação foi proferida sentença (fls. 102/104), cuja expedição do 

formal de partilha depende meramente da comprovação da quitação da 

dívida do Espólio de Airton Soares com o Banco do Brasil, informada à fl. 

135.

Intime-se para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 85710 Nr: 4657-55.1995.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELEN LUCE CAMPOS, ANABELLA BORGHI DA 

SILVEIRA BARRETO, JONATAS MOREIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS FURQUIM DA SILVEIRA BARRETO 

"DE CUJUS", CELINA MACHADO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052, LEONARDO CAMPOS MESQUITA - OAB:19.640, 

MARCUS CESAR MESQUITA - OAB:5036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Expeçam-se ofícios, conforme solicitado nos itens 1 e 2 da fl. 371, 

consignando o prazo de 10 (dez) dias para resposta.

Reitere-se a solicitação caso não haja resposta no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Intime-se a herdeira Anabella Borghi da Silveira Barreto para que se 

manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a petição de fls. 368/372, 

especialmente quanto ao requerimento formulado no item 3 da fl. 371.

Com as respostas dos ofícios juntadas aos autos, diga a inventariante.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1074552 Nr: 57353-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINIZ GENTIL DE SOUZA, MARIA EPIFANIA OLIVEIRA 

DA COSTA LEITE, JONAS FRANCISCO DE OLIVEIRA, MEIRE FRANCISCA 

DE OLIVEIRA CARVALHO, SILVIO DA COSTA LEITE, ELAINE CRISTINA 

LIMA DE ANDRADE, MARLI FRANCISCA DE OLIVEIRA RONDON, AMARILIO 

FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO, ELIZANGELA ALVES DE MELO 

OLIVEIRA, ODENIL JOSE ARRUDA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEBASTIANA NUNES RONDON DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROECSON VALADARES SÁ - 

OAB:MT 19797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, nos termos do art. 659 e do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de inventário na 

forma de arrolamento sumário do Espólio de Sebastiana Nunes Rondon de 

Souza para, nos termos do esboço da partilha de bens contida na petição 

inicial, atribuir aos herdeiros nele contemplados os seus respectivos 

quinhões, ressalvados erros, omissões e direitos de terceiros.Nos termos 

do art. 663 do Código de Processo Civil, determino a reserva do acervo 

hereditário para garantia do pagamento das dívidas fiscais.Suspendo, por 

isso, a expedição do formal de partilha até a juntada das certidões 

negativas emitidas pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, Secretaria de 

Estado de Fazenda-SEFAZ e da Receita Federal do Brasil.Decorridos 30 

(trinta) dias, caso não tenham sido juntadas as referidas certidões, 

a r q u i v e - s e . T r a n s i t a d a  e m  j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e . J u s t i ç a 

gratuita.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 813000 Nr: 19482-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO RODRIGO DE SOUZA RAMOS, ESPÓLIO DE ANA 

OLIVEIRA DA CUNHA, FABIO RODRIGO DE SOUZA RAMOS, ESPÓLIO DE 

FRANCISCA DE SOUZA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO HENRIQUE DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:OAB/MT 

16.449*, DANIEL RACHEWSSKY ASCHEIR - OAB:16449, GILBERTO 

MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Sobre o requerimento formulado (fls. 147/148), inicialmente, observo que o 
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número do CPF do inventariado já foi informado pelo próprio inventariante 

às fls. 131/132.

Com relação à certidão negativa de testamento, intime-se o inventariante 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o recolhimento da taxa de 

expedição da certidão negativa de testamento, conforme previsto na 

CNGC/TJMT:

Art. 519. Deverão os Juízes de todo o Estado oficiar à Associação dos 

Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso, solicitando 

informação, as expensas do inventariante, sobre a eventual existência de 

testamento.

§ 1º. A informação sobre a existência ou não de testamento de pessoa 

comprovadamente falecida somente será fornecida mediante requisição 

judicial, a pedido do interessado deferido pelo Juiz Diretor do Foro da 

Comarca, ou a pedido de Notários que estejam lavrando Escrituras de 

Inventário e Partilha, mediante o recolhimento da importância de R$ 14,58 

(catorze reais e cinquenta e oito centavos) a favor da ANOREG – MT – 

Agência 0046-9 – Banco do Brasil – Conta Corrente 25.660-9, inclusive 

por vale postal ou ordem de pagamento, salvo em caso de assistência 

judiciária (Lei 1.060/50).

§ 2º O referido valor deverá ser atualizado, automaticamente, a partir da 

publicação desta consolidação anualmente pelos índices oficiais utilizados 

para atualização dos emolumentos.

 Expeça-se, em seguida, ofício à ANOREG-MT, solicitando que, no prazo 

de 10 (dez) dias, remeta a este juízo a certidão negativaa de testamento 

do inventariado. Em anexo, encaminhe-se cópia do comprovante de 

depósito acima mencionado.

Com a certidão juntada aos autos, diga o inventariante, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Por fim, dê-se vista à Fazenda Pública Estadual e ao Ministério Público, 

respectivamente.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 795790 Nr: 2132-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO RODRIGO DE SOUZA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARTINHO HENRIQUE DE SOUZA, 

ESPÓLIO DE FRANCISCO HENRIQUE DE SOUZA, ESPÓLIO DE MARIA 

MADALENA HENRIQUE DE SOUZA, ESPÓLIO DE ANA OLIVEIRA DA 

CUNHA, ESPÓLIO DE FRANCISCA DE SOUZA RAMOS, ESPÓLIO DE 

AMADEU HENRIQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 Visto.

Por meio de consulta ao sistema INFOJUD, este juízo obteve o número dos 

CPF's dos inventariados, que seguem em anexo a este despacho.

Intime-se o inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o 

recolhimento da taxa de expedição das certidões negativas de testamento, 

conforme previsto na CNGC/TJMT:

Art. 519. Deverão os Juízes de todo o Estado oficiar à Associação dos 

Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso, solicitando 

informação, as expensas do inventariante, sobre a eventual existência de 

testamento.

§ 1º. A informação sobre a existência ou não de testamento de pessoa 

comprovadamente falecida somente será fornecida mediante requisição 

judicial, a pedido do interessado deferido pelo Juiz Diretor do Foro da 

Comarca, ou a pedido de Notários que estejam lavrando Escrituras de 

Inventário e Partilha, mediante o recolhimento da importância de R$ 14,58 

(catorze reais e cinquenta e oito centavos) a favor da ANOREG – MT – 

Agência 0046-9 – Banco do Brasil – Conta Corrente 25.660-9, inclusive 

por vale postal ou ordem de pagamento, salvo em caso de assistência 

judiciária (Lei 1.060/50).

§ 2º O referido valor deverá ser atualizado, automaticamente, a partir da 

publicação desta consolidação anualmente pelos índices oficiais utilizados 

para atualização dos emolumentos.

 Expeça-se, em seguida, ofício à ANOREG-MT, solicitando que, no prazo 

de 10 (dez) dias, remeta a este juízo as certidões negativas de testamento 

dos inventariados. Em anexo, encaminhe-se cópia do comprovante de 

depósito acima mencionado.

Com as certidões juntadas aos autos, diga o inventariante, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Por fim, dê-se vista à Fazenda Pública Estadual e ao Ministério Público, 

respectivamente.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 740243 Nr: 36946-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON DE JESUS BORGE, JULIANA DE JESUS 

BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELOISA CONCEIÇÃO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HONÓRIO DE CASTRO - 

OAB:3541-B, CARLOS HONÓRIO DE CASTRO - OAB:3541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intimem-se os herdeiros para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se sobre a petição de fl. 103, em que a Fazenda Pública 

Estadual requer a juntada de certidões negativas e observa que não 

consta no cálculo do ITCD o valor bloqueado via BACENJUD e o crédito 

salarial, representado pela certidão n. 9.9.093.323-7.

Após, renove-se a vista à Procuradoria-Geral do Estado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 768859 Nr: 21788-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS DE OLIVEIRA CABANA, ELVIRA DE OLIVEIRA 

CABANA, JOEL DE OLIVEIRA CABANA, JOANICE DE OLIVEIRA CABANA, 

JOANIR DE OLIVEIRA CABANA E SILVA, JORDÃO CARMO DE OLIVEIRA 

CABANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENEDITO CABANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BOTEGA - OAB:9363, 

RICARDO PORTEL MARTINS - OAB:9363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o requerimento formulado na petição de fl. 261, para prorrogar por 

60 (sessenta) dias, o prazo para cumprimento da decisão de fl. 245.

Com a juntada aos autos do plano de partilha, dê-se vista à Fazenda 

Pública Estadual e ao Ministério Público, respectivamente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1029358 Nr: 36506-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO DA COSTA - 

OAB:14958/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITTOR ARTHUR GALDINO - 

OAB:13.955

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte requerente a manifestar, dentro do prazo de 15 dias, 

informando se houve adimplemento total da obrigação, ou apresentar a 

planilha atualizada requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 750999 Nr: 2741-87.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RIBEIRO MENDES - 

OAB:13929/ES

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte ré a apresentar a procuração dando poderes ao advogado Daniel 

Ribeiro Mendes, tendo em vista que o prazo requerido já decorreu.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 53832 Nr: 18181-75.2002.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDSP, EAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:5101-MT, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1.933/MT, EUDACIO ANTONIO DUARTE - OAB:1565, 

MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3.076-A/MT, RYOYU HAYASHI - 

OAB:1809-A/MT, SALVADOR POMPEO DE BARROS FILHO - 

OAB:5714-OAB/MT

 Vistos.

 Cumpra-se, na íntegra, a decisão de fl. 2.369, inclusive no que se refere à 

expedição do alvará (conta informada à fl. 2.395).

 Defiro o requerimento de fls. 2.450/2.451.

 Com relação ao requerimento de fls. 2.461/2.464, intime-se a senhora 

Elieth Reis Calçados, para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

 Referindo-me ao requerimento de fls. 2.380/2.382, intime-se o subscritor 

para que esclareça e comprove nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, se 

a dívida executada na 7ª Vara Cível da Capital, por meio da ação n. 

1011975-66.2018.8.11.0041, tem alguma relação com os honorários aos 

quais se refere nestes autos (fls. 2.380/2.382).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1093672 Nr: 7812-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTE PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ROBERTO APARECIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, com fulcro no art. 319, inciso VI; art. 320, 321, 

parágrafo único, e art. 330, IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL.Em consequência, nos termos do art. 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito.Sem custas, visto que foi deferida a gratuidade 

p r o c e s s u a l . T r a n s i t a d a  e m  j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e 

arquive-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 912804 Nr: 38733-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMA DA SILVA ROHDEN, GIOVANA APARECIDA 

ROHDEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARCILDO ROHDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:10001/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ACOMERQUES 

ANTONIO DA SILVA, para devolução dos autos nº 

38733-41.2014.811.0041, Protocolo 912804, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 420468 Nr: 4222-86.1992.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR FREIRE DE ARRUDA - ESPÓLIO, MARISELMA 

FREIRE DE ARRUDA TICIANEL, LUIZ CARLOS TICIANELLI, JANE MARIA DE 

ARRUDA FIGUEIREDO, JULIO DE FIGUEIREDO FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONNY JACYNTHO TABORELLI 

DA SILVA - OAB:22.975-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar a procuradora a juntar a procuração, 

regularizando a representação processual, bem como que requeira o que 

entender de direito, dentro do prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 933305 Nr: 51087-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BERMAN DOS PASSOS REDES, ZELMA REDES 

DE MELLO, CARLOS JOSÉ DE MELLO, SAMUEL REDES NETO, PATRICIA 

DE OLIVEIRA REDES, ZULEIDE REDES DE ARRRUDA, ZENILDA REDES, 

ROGEL PINHEIRO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SAMUEL REDES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MARTINS SORNA - 

OAB:19693/O, MARCOS CÉSAR JOSETTI FLORES - OAB:8933/MT, 

RONALDO LUIZ DE ARAUJO - OAB:2.909/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar a inventariante a dar integral cumprimento a 

sentença dentro do prazo de 15 dias, sob pena de retorno dos autos ao 

setor de arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011954-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REIZER LESSER FISCHER CAMARA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNEF MARIA FISHER CAMARA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1011954-90.2018.8.11.0041. REQUERENTE: REIZER LESSER FISCHER 

CAMARA DO NASCIMENTO REQUERIDO: JUNEF MARIA FISHER CAMARA 

DO NASCIMENTO Vistos. Acolho os autos na forma declinada. Defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e art. 99, parágrafo 

2º, do Código de Processo Civil. Comprovado o falecimento da Curadora, 

nomeio provisoriamente o requerente Reizer Lesser Fisher Câmara do 

Nascimento para exercer a Curatela de Junef Maria Fisher Câmara do 

Nascimento, mediante compromisso. Expeça-se alvará. Determino a 

realização de Estudo Social, onde as profissionais deverão detalhar sobre 

a situação da curatelada, o tempo de convívio com o requerente, as 

condições desse convívio, e outras considerações que entenderem 

oportunas. Com o laudo nos autos, dê-se ciência ao Ministério Público. 

Intime-se. Cumpra-se com urgência.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1037088-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALESCA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

CELIA CAMPOS DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANTE DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1037088-22.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CELIA CAMPOS DE OLIVEIRA 

E SILVA, MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA, MARIA VALESCA SILVA 

CARVALHO REQUERIDO: DANTE DE OLIVEIRA E SILVA Vistos. Defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e art. 99, parágrafo 

2º, do Código de Processo Civil. Diante da plausibilidade do pedido, 

conferida pelos documentos aportados, defiro o pedido de curatela 

provisória e nomeio a requerente Célia Campos de Oliveira e Silva, como 

curadora provisória, mediante compromisso. Quanto ao pedido do item 2, 

referente a autorização para a requerente repactuar os contratos de 

locação celebrados com Decor Home e Marcelo Tadeu de Oliveira e Silva 

(BAKE HOUSE), bem como pela suspensão dos efeitos de eventuais 

procurações outorgadas pelo interditando, deixo para apreciar o pedido 

após manifestação do Ministério Público. Considerando o teor da inicial, 

afirmando que o requerido encontra-se acamado, deixo de designar 

audiência de entrevista, previsto no art. 751 do Código de Processo Civil, e 

determino seja procedido estudo psicossocial pela equipe técnica deste 

juízo, para comprovação da situação atestada, cujo relatório deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Com o laudo nos autos, dê-se 

ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036315-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

P. R. A. B. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX JUNIOR BATISTA DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1036315-74.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: PEDRO RHUAN ALVES 

BATISTA, PRISCILA ALVES DA SILVA EXECUTADO: ALEX JUNIOR 

BATISTA DE AMORIM Visto. Trata-se de cumprimento de sentença, 

distribuído por sorteio para esta Segunda Vara de Família e Sucessões. 

Com efeito, nos termos do art. 516, inciso II, do Código de Processo Civil, o 

juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição é o competente 

para o processamento do pedido de cumprimento de sentença. Diante do 

exposto, declino a competência para o processamento desta ação e, em 

consequência, determino que este processo seja redistribuído para o 

ilustre Juízo da Quarta Vara de Família e Sucessões desta Comarca. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036327-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO GUILHERME DE SOUZA BRUNO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT15950/O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO JOAO DOS SANTOS OAB - MT10408/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLINCE EMILLY SILVA BRUNO (RÉU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1036327-88.2018.8.11.0041. AUTOR(A): EVANDRO GUILHERME DE 

SOUZA BRUNO FILHO RÉU: ALLINCE EMILLY SILVA BRUNO Visto. 

Emende-se a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, retificando-se o 

valor da causa para o montante equivalente ao somatório de 12 (doze) 

prestações alimentícias (CPC, art. 292, inciso III), bem como, efetue o 

recolhimento da diferença do valor das custas judiciais. No mesmo prazo, 

o autor deverão instruir a petição inicial com documento imprescindível 

para a propositura da ação, qual seja da sentença em que foi estabelecida 

a obrigação alimentar. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se 

e renove-se a conclusão para indeferimento da petição inicial e extinção 

do processo. Intime-se. Cumpra-se.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028015-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA CAVALCANTI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

G. C. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA NOGUEIRA SILVA OAB - MT21879/O (ADVOGADO(A))

DANIELA FELIPE CAVALCANTI OAB - 896.732.711-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON ROSA DE OLIVEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Termo de Audiência Autos n. 

1028015-26.2018.8.11.0041 – PJe – Alimentos Finalidade: Conciliação, 

instrução e julgamento Local/Data/Horário: Cuiabá, 24 de outubro de 2018, 

às 13:30 horas P r e s e n t e s Conciliadora: - Zamaris Patrícia Dias de 

Souza Ocorrência: Aberta a audiência, restou prejudicada a tentativa de 

conciliação, em razão da ausência das Autoras e sua patrona. Ausente 

também o Requerido, o qual não foi citado e intimado, conforme certidão de 

id. 16032579. A patrona das Autoras, através da petição de id. 16086681, 

requereu redesignação desta audiência, considerando a impossibilidade 

de citar o Reclamado em tempo hábil para comparecer. Deste modo, 

encaminho os autos ao MM. Juiz para deliberações. (audiência encerrada 

às 13:35 horas) Deliberações Foi proferido o seguinte despacho: Vistos, 

etc... Acolho o pedido e redesigno a audiência de tentativa de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 14/12/2018, às 14:30 horas. Intimem-se 

as Autoras, na pessoa de sua advogada, e sua patrona para 

comparecerem na audiência acompanhados das provas que pretendem 

produzir e ciente de que sua ausência importará na extinção e 

arquivamento do processo. Cite-se e intime-se o Requerido do inteiro teor 

da ação e da decisão que arbitrou alimentos provisórios em 01 (um) 

salário mínimo, sendo 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo para 

cada Requerente, cujo valor será devido a partir da citação e deverá ser 

pago mediante recibo ou depósito em conta bancária indicada pelas 

Requerentes, até o dia 10 (dez) de cada mês. Intime-o, ainda, para 

comparecer à audiência redesignada, acompanhado das provas que tiver 

a produzir e cientifique-o de que o seu não comparecimento na audiência 

importará no julgamento da ação a sua revelia e comparecendo e não 

havendo acordo, poderá contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado, passando-se em seguida à oitiva de testemunhas e à prolação 

de sentença. Oficie-se para desconto. Pode o Oficial da diligência utilizar 

dos benefícios do art. 212, § 2º do CPC. Nada mais havendo a registrar, o 

MM. Juiz determinou o encerramento deste termo, que lido e achado 

conforme, vai devidamente assinado. Eu _______ Zamaris Patrícia Dias de 

Souza, que o digitei e subscrevi.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016125-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ANTUNES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Dayane Lourença de Souza (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUSANA APARECIDA RIBEIRO OAB - PR57324 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES 

FERNANDES DA SILVA PROCESSO n. 1016125-90.2018.8.11.0041 Valor 

da causa: $17,000.00 ESPÉCIE: [Exoneração]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL 

Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: ADEMAR ANTUNES DE SOUZA 

Endereço: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, - ATÉ KM 9,500, 

JARDIM PRESIDENTE I, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-000 POLO PASSIVO: 

Nome: Dayane Lourença de Souza Endereço: Rua Professor João Poeck, 

Nº 589 CA, Bairro Sitio Cercado, na cidade de Curitiba/PR, CEP 81925 - 

610. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, ACIMA 

QUALIFICADA para comparecer à audiência de conciliação, instrução e 

julgamento designada conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Instrução e 

Julgamento Sala: CONCILIAÇÃO - 4ª VARA FAMÍLIA CUIABÁ Data: 

07/02/2019 Hora: 14:00 ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. CUIABÁ, 31 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014539-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. Q. R. M. (REQUERENTE)

RAYONE FELIPE MAGALHAES MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNO RIBEIRO DE MEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1014539-52.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando o noticiado interesse de incapaz, 

Id 6857741, e, tendo em vista o pedido de levantamento de valores, Id 

14816015, primeiramente, em observância do art. 178, II, do CPC, dê-se 

vista à d. representante do Ministério Público. Após, voltem imediatamente 

conclusos. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016816-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR RODRIGUES DE ASSIS JUNIOR (REQUERENTE)

CLEISE LUZIA MACIEL DE ASSIS (REQUERENTE)

DANIELE MACIEL DE ASSIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR RODRIGUES DE ASSIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ROSA KARINA ALGARTE RIBAS OAB - PR51949 (ADVOGADO(A))

JANAINA RIBEIRO DE ASSIS (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1016816-41.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando o noticiado e pretendido pela 

inventariante no Id 14677269 , até para que não restem dúvidas, visando 

melhor subsidiar decisão a ser proferida, Id 14271716, oficie-se ao 

Cartório do 7º Tabelionato e Notas e 2º Ofício de Registro Civil do Município 

de Londrina/PR, para que, no prazo de dez dias, conforme requerido, 

“apresente neste autos a certidão de nascimento atualizada da Sra. 

Janaina Ribeiro de Assis.” Oficie-se, para melhor compreensão, com 

remessa de cópia do documento juntado no Id 10862067. Após, com a 

resposta nos autos, oportunize-se a manifestação das partes, no prazo 

de dez dias, e, em seguida, voltem os autos conclusos para análise. 

Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1037825-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Otávio Bertozo Reis OAB - MT3038/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALVADOR FURTADO DE MENDONCA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1037825-59.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Cuida-se de inventário em face do óbito do de 

cujus Salvador Furtado de Mendonça, Id 11166205, tendo como 

inventariante nomeada a Requerente Elaine Cristina Lourenço, objetivando 

a homologação do plano de partilha amigável apresentado nos autos, Id 

14866201. Dito isso, e, considerando a ausência de interesse de incapaz 

e de divergência, procedo a conversão para arrolamento sumário, art. 659 

do CPC, mediante as retificações e anotações necessárias. No mais, não 
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obstante o pedido de homologação do plano de partilha amigável 

apresentado no Id 14866201, primeiramente, deverá a inventariante 

comprovar, no prazo de vinte dias, a inexistência de registro de 

testamento em nome do de cujus, que não vislumbro nos autos, conforme 

determinado no Id 11200459, nos termos do Provimento 56/2016 do CNJ. 

Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020238-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELLA MARQUES SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BETHSABA MARQUES SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1020238-87.2018.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Reportando-me ao decidido no Id 14136418, e, 

inclusive atento ao postulado pela inventariante no Id 14329688, 

procedam-se as retificações e anotações necessárias, no que diz 

respeito à conversão para arrolamento sumário. No mais, intime-se a 

inventariante para que cumpra na íntegra o determinado por este Juízo, no 

prazo de quinze dias, nos seguintes termos: “Portanto, para o 

prosseguimento e conclusão do processo, incumbe à inventariante, no 

prazo de 15 (quinze) dias, complementar a inicial em relação ao 

testamento, bem como apresentar, ratificar ou retificar plano de partilha 

com a indicação do(s) bem(ns)/patrimônio, valor(es) e cota parte de cada 

herdeiro ou pedido de adjudicação, em observância ainda do art. 1829 do 

Código Civil.” Após, voltem os autos conclusos para análise. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000816-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BENEDITA DE CAMPOS SOLANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883/O-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA OAB - MT21038/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Pedro Benedito Solano (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA OAB - MT21038/O 

(ADVOGADO(A))

MARLENE CONCEICAO DE CARVALHO (REPRESENTADO)

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1000816-29.2018.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Reportando-me a despacho de Id 12612858, e, 

considerando o noticiado no Id 12657452, para que não restem dúvidas, 

intime-se a inventariante para esclarecer, no prazo de quinze dias, se é o 

caso de inventário negativo. Do contrário, deverá indicar expressamente o 

bem/patrimônio a ser partilhado ou adjudicado, bem como o valor. Após, 

voltem conclusos para análise quanto ao julgamento. Intimem-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352409 Nr: 22631-51.2008.811.0041

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA NETZ DO AMARAL - 

OAB:10566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ALVES FERRAZ - 

OAB:5.632/MT, JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA - OAB:9.983/MT, 

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - OAB:10.006/MT, WESLEY SODRE 

ALVES DE OLIVEIRA - OAB:12.019

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRE LUIZ FARIA, 

para devolução dos autos nº 22631-51.2008.811.0041, Protocolo 352409, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 708211 Nr: 1508-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMILSON BENEDITO FERRAZ DA COSTA, RONILCE 

FERRAZ ANDRAUS, RUI MARCIO FERRAZ DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO RUTÊNIO DA COSTA, ESPÓLIO DE 

INEZ FERRAZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:20.783/MT, RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - OAB:15728, 

ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - OAB:18.513/MT, ROSÂNIA SOUSA 

OLIVEIRA - OAB:18513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos herdeiros na pessoa de seu advogado para manifestarem 

nos presentes autos, acerca dos documentos juntados de fls. 215/217, no 

prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 972379 Nr: 10418-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATASHA DE OLIVEIRA MENDES 

COUTINHO - OAB:16.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO LORGA - 

OAB:13536, MARTINA ISABELE RIBEIRO - OAB:18.000-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a autora para manifestar sobre a certidão de fls.750 no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1006631 Nr: 26222-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GOMES SILVA 

FILHO - OAB:12.036/MT

 Vistos, etc...

Considerando o noticiado pelas partes quanto ao interesse na designação 

de audiência de tentativa de conciliação, fls. 115, último parágrafo e fls. 

133v, último parágrafo, em consonância com o artigo 139, V, do CPC, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 23/01/2019 às 

15:30 horas.

Deve, a parte Exequente, até a data da audiência acima designada, 

apresentar nos autos, demonstrativo de débito atualizado.

 Intimem-se as partes, genitora do Exequente e Executado, pessoalmente, 

para comparecimento, acompanhados de seus documentos pessoais.

Intimem-se, ainda, o d. Defensor Público Dr. Emídio de Almeida Rios que 

assiste a parte Exequente e o d. patrono do Executado Dr. Eduardo 

Gomes Silva Filho, para comparecerem na aludida audiência.

 Cientifique-se o Ministério Público.

Sem prejuízo do acima determinado, considerando que até o momento o 

débito alimentar ainda persiste, defiro o pedido de fls. 133v, primeiro 

parágrafo, a fim de que seja mantida a restrição veicular realizada pelo 

sistema Renajud às fls. 111, devendo ser feita a avaliação na forma 
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requerida, às providências.

 Certifique a Secretaria deste juízo, em atendimento ao pedido de fls. 133, 

terceiro e quarto parágrafo, se teve resposta ao ofício de fls. 104, 106, 

108, caso negativo, reitere-o, a fim de que seja cumprida a determinação 

judicial ou caso tenha sido feita a inserção, seja este juiz informado, sob 

as penas da lei.

Ainda, para que possa ser dado regular prosseguimento ao feito, evitar 

maiores delongas e para não haver dúvidas, acolho o pedido de fls. 115, 

especificamente no que diz respeito ao encaminhamento do feito a 

contadoria judicial, a fim de apurar e atualizar o quantum inadimplido, 

devendo especificar e abater todos os pagamentos realizados pelo 

Executado.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 178957 Nr: 26297-02.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFO, RFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HALISON RODRIGUES DE BRITO - 

OAB:22.355/MT, MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - OAB:6983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO MAX ARRUDA ABREU 

- OAB:4485

 ”.Assim, é certo que “de acordo com a sistemática processual civil, é 

ônus da parte manter o seu endereço atualizado nos autos, de forma a 

permitir a sua intimação pessoal dos atos processuais ocorridos no curso 

da demanda. A negligência e omissão da parte, nesse tocante, pode 

provocar a extinção do processo por não promover as diligências 

necessárias ao impulsionamento do feito, devendo arcar com as 

consequências dessa conduta. (TJMG - RAC 1.0105.06.206146-7/001, 11ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2013).Sem falar que os autos não 

poderão permanecer, eternamente, sem que os interessados efetivem o 

seu trâmite exigido por lei, pois, tal inércia prejudica inclusive o serviço 

judicial, (prestação jurisdicional) abarrotando os escaninhos das 

Secretarias e ocupando o tempo dos servidores (relatórios, etc) sem 

nenhum resultado prático positivo.Ressalto, ainda, que a presente 

sentença é prolatada até mesmo em observância das metas estipuladas 

pelo CNJ e pela Corregedoria do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

inclusive através do Ofício Circular 725/2013, no sentido de 

racionalizar/diminuir o congestionamento do estoque de processos, que se 

encontram paralisados e sem possibilidade de prosseguimento, visando, 

primordialmente, alcançar o direito constitucional dos jurisdicionados 

quanto à duração razoável do processo na Justiça. Pelo exposto, 

cumprindo à Justiça os atos necessários ao trâmite processual e 

inexistindo a contrapartida à finalização pelo interessado, resta ao Juízo, 

tão somente, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão 

da falta de interesse, e inclusive pela inexistência dos requisitos 

essenciais ao trâmite regular do processo, bem como em razão, portanto, 

da própria elementar do art. 485, III, do Código de Procesos Civil, e, em 

observância das Metas do CNJ e da Corregedoria do e. TJMT.Transitada 

em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de estilo e as devidas 

baixas e anotações. Sem custas.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1228221 Nr: 14262-53.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRDCL, EDNGDS, ALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFP, JFN, MEMF, RLJP, APJPM, FMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON GOMES BORGES FILHO - 

OAB:GO 20.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON JOSÉ BURANELLO - 

OAB:186446, MARIANA SASSO - OAB:15.960, SEBASTIAO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:6499

 Assim sendo, ressalto, ainda, inclusive em face do noticiado às fls. 

303/310, as demais providências quanto à levantamento de valores, 

quitação do crédito habilitado, cumprimento da obrigação, serão resolvidas 

nos autos de inventário e/ou se for o caso, pela via judicial que ainda se 

fizer adequada, depois de preclusa a via impugnativa, e, atualizado, 

naqueles autos, o quantum efetivamente devido pelo espólio, em face da 

presente habilitação. Consigno, ainda, por se tratar de incidente de 

habilitação de crédito, não há condenação em honorários advocatícios, 

consoante reiterado entendimento jurisprudencial:“...Descabe condenação 

ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de 

habilitação de crédito em inventário. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação 

Cível Nº 70076709799, TJRS, Julgado em 28/03/2018).Pelo exposto e mais 

que dos autos consta acolho o pedido de habilitação de crédito, fls. 04/08, 

nos termos desta decisão, determinando, consequentemente, a oportuna 

separação de dinheiro ou de bem suficiente ao pagamento da dívida, em 

observância, ainda, do artigo 642 do Código de Processo Civil.Traslade-se 

cópia para os autos principais (código 1026431). Custas nos termos da 

lei.Se preclusa a via impugnativa, certifique-se e arquivem os autos com 

as cautelas de estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 975310 Nr: 11759-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO WALMYR MONTEIRO SALLES, ELWIS ROGER 

MONTEIRO SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RAYMUNDO FRANCISCO DE 

SALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão, requerido pela parte 

autora, motivo pelo qual impulsiono os autos para que o Representante da 

autora, manifeste em 05 (cinco) dias, requerendo o que de Direito. O que 

tenho a certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1034942 Nr: 39078-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8.511/MT

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão, requerido pela parte 

autora, motivo pelo qual impulsiono os autos para que o Representante da 

autora, mannifeste em 05 (cinco) dias, requerendo o que de Direito. O que 

tenho a certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 754276 Nr: 6246-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO ANDRADE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLI DE MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON PRATES - 

OAB:5745/MT, RAFAEL FERNANDES FABRINI - OAB:6.667/MT, raphael 

fernandes fabrini - OAB:667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão, requerido pela parte 

autora, motivo pelo qual impulsiono os autos para que o Representante da 

autora, manifeste em 05 (cinco) dias, requerendo o que de Direito. O que 

tenho a certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 356324 Nr: 26710-73.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Gonçalves - OAB:, 

CELSO BONINI - OAB:15297 SP, JOSIMAR VITOR PEREIRA - 

OAB:19848-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROOSELENY ANDRADE 

CUEBAS - OAB:OAB/MT 5211

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão, requerido pela parte 

autora, motivo pelo qual impulsiono os autos para que o Representante da 

autora, manifeste em 05 (cinco) dias, requerendo o que de Direito. O que 

tenho a certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1238089 Nr: 17547-54.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERY TABORELLI DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MATZ SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 8848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONNY JACYNTHO 

TABORELLI DA SILVA - OAB:22.975-O/MT, WELBERT MAURO 

FERREIRA - OAB:13334-A/MT, WILLY JACYNTHO TABORELLI - 

OAB:20.800-O

 Intimo a exequente para no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 998799 Nr: 22946-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFA, RBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN-CURADORA - OAB:16.962/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a autora para manifestar sobre a decisão de fls. 76, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1146314 Nr: 30119-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIKAELLY OLIVEIRA DA SILVA, EDMILSON DA SILVA, 

NCODS, YCODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FORTUNATA DO BOM DESPACHO 

OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES - 

OAB:13.440-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a autora para manifestar sobre a certidão de fls. 96, no 

prazo de 05 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1037827-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO TEOFILO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1037827-92.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos 

dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

revogação. Outrossim, considerando o que consta dos autos até o 

momento, é possível o processamento do inventário pelo rito de 

arrolamento comum, mediante as retificações/anotações pertinentes, 

inclusive quanto ao postulado no Id 16233414-Pág. 1, e, ressalvada 

eventual necessidade de inventário ordinário. Assim, nomeio inventariante 

a Requerente CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA, e, embora dispensável, art. 

664 do CPC, poderá ser lavrado termo de compromisso, se houver 

interesse, mediante comparecimento, em cinco dias, na Secretaria desta 

Vara Judicial. Consigno, ainda, questões relacionadas à eventual 

pendência referente a débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou certidões 

negativas), não obstará a conclusão deste processo, com a prolação de 

sentença, tendo em vista que de acordo com o artigo 662 do CPC: “No 

arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao 

lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 

incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” 

Necessário, todavia, que a inventariante comprove a inexistência de 

registro de testamento em nome do de cujus, nos termos do Provimento n. 

56/2016 do CNJ. Portanto, para o prosseguimento e conclusão do 

processo, com a análise dos demais pedidos, incumbe, primeiramente, à 

inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, complementar a inicial em 

relação ao testamento, bem como apresentar, ratificar ou retificar plano de 

partilha, com a indicação do(s) bem(ns)/patrimônio, valor(es) e cota parte 

de cada herdeiro ou pedido de adjudicação, em observância ainda do art. 

1829 do Código Civil, no que pertinente. Apresentado ou ratificado o plano 

de partilha, cite(m)-se, se for o caso, outro(s) herdeiro(s), não 

representado(s) pelo mesmo advogado do inventariante, e, por edital, se 

necessário, eventuais interessados-ausentes, nos termos do inciso III do 

art. 259 do CPC, a fim de propiciar manifestação no prazo comum de 15 

(quinze) dias. Após, havendo testamento ou interesse de incapaz dê-se 

vista ao Ministério Público. Do contrário, voltem os autos imediatamente 

conclusos para análise quanto ao julgamento-homologação ou ulteriores 

deliberações. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1037663-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA KALY DE ALMEIDA (REQUERENTE)

KALMAX WANTOIL SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ODETE ALVES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1037663-30.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos 

dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

revogação. Outrossim, considerando o que consta dos autos até o 

momento, é possível o processamento do inventário pelo rito de 

arrolamento sumário, mediante as retificações/anotações pertinentes, 

ressalvada eventual necessidade de inventário ordinário ou arrolamento 

comum. Assim, nomeio inventariante o Requerente KALMAX WANTOIL 

SANTOS, e, embora dispensável, art. 659 do CPC, poderá ser lavrado 

termo de compromisso, se houver interesse, mediante comparecimento, 

em cinco dias, na Secretaria desta Vara Judicial. Consigno, ainda, 

questões relacionadas à eventual pendência referente a débito(s) 

tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não obstará a conclusão 

deste processo, com a prolação de sentença, tendo em vista que de 

acordo com o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas 

ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à 

quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão 

da propriedade dos bens do espólio.” Necessário, todavia, que o 

inventariante comprove a inexistência de registro de testamento em nome 

do de cujus, nos termos do Provimento n. 56/2016 do CNJ. Portanto, para o 
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prosseguimento e conclusão do processo, com a análise dos demais 

pedidos, inclusive de expedição de alvará, Id 16216442-Pág. 7, “b, 

incumbe, primeiramente, à inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, 

complementar a inicial em relação ao testamento, bem como apresentar, 

ratificar ou retificar plano de partilha, com a indicação do(s) 

bem(ns)/patrimônio, valor(es) e cota parte de cada herdeiro ou pedido de 

adjudicação, em observância ainda do art. 1829 do Código Civil, no que 

pertinente. Apresentado ou ratificado o plano de partilha, cite(m)-se, se for 

o caso, outro(s) herdeiro(s), não representado(s) pelo mesmo advogado 

do inventariante, e, por edital, se necessário, eventuais 

interessados-ausentes, nos termos do inciso III do art. 259 do CPC, a fim 

de propiciar manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, 

havendo testamento ou interesse de incapaz dê-se vista ao Ministério 

Público. Do contrário, voltem os autos imediatamente conclusos para 

análise quanto ao julgamento-homologação ou ulteriores deliberações. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019352-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GISELE TOZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE FENGLER SPIERING OAB - MT11920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIO FRANCISCO PERES DE GOUVEIA (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1019352-25.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Reportando-me ao que já havia sido decidido por 

este Juízo no Id 13511613, e, objetivando agilizar a conclusão deste 

processo, defiro o pedido de expedição de alvará, conforme requerido 

pela inventariante, para fins de autorizar o levantamento/recebimento do 

valor de R$ 47.610,00, com os acréscimos que houver. Prestação de 

contas no prazo de vinte dias, inclusive no que diz respeito ao plano de 

partilha, a ser apresentado, ratificado ou retificado, e, ainda, no que se 

refere à cota parte do herdeiro menor de idade, neste ponto, mediante 

depósito em conta judicial, a ser vinculada a este processo, sob as penas 

da lei. Após, havendo interesse de incapaz, art. 178, II e 698 do CPC, 

dê-se vista ao Ministério Público e voltem conclusos para análise. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010612-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO MARCIO GALVAO CORVOISIER (REQUERENTE)

MARIA ANTONIA GALVAO CORVOISIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM OAB - MT0004717A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELIO CORVOISIER (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1010612-78.2017.8.11.0041. Ação: 

Arrolamento Vistos etc... Da análise dos autos verifica-se no Id 14803068, 

manifestação da inventariante requerendo a expedição de alvará a fim de 

“operar a transferência para o nome da Senhora Maria Antônia Galvão 

Corvoisier das duas concessões de uso perpétuo de cemitério público que 

constam, hodiernamente, em nome do de cujus”, bem como pede 

informações/diligências, por parte do Juízo, objetivando aferir a existência 

de valores-patrimônio em nome do de cujus. Desta feita, no que diz 

respeito ao primeiro pedido de expedição de alvará não vislumbro óbice, 

tendo em vista que não se verifica divergência, e, mesmo porque, como se 

sabe, o alvará, nestes casos, não se trata de mandado, mas de 

autorização para a prática de um ato, diante da noticiada necessidade. 

Assim sendo, defiro, desde já, o pedido de expedição de alvará, conforme 

pretendido, para fins de viabilizar as providências necessárias à 

transferência de “duas concessões de uso perpétuo de cemitério público”, 

em nome do de cujus, (cf. Id 14803050-Pág. 1) Outrossim, no que diz 

respeito à busca de bens e/ou patrimônio/valores deixados pelo de cujus, 

a priori, é de incumbência direta da inventariante, na condição de 

administradora do espólio e auxiliar do Juízo, art. 618, I e II, do CPC, e, 

excepcionalmente do Juízo, se efetivamente demonstrado que houve 

diligência e a recusa sem justificativa. Neste sentido, aliás: “INVENTÁRIO. 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES A ORGÃOS PÚBLICOS SOBRE A EXISTÊNCIA 

DE BENS... Compete ao inventariante e também aos herdeiros, na medida 

do interesse que tiverem, a busca de informações sobre a existência ou 

não de bens que o de cujus tenha deixado. 3. A expedição de ofícios a 

órgãos públicos é providência excepcional, somente admissível se 

comprovada a sua absoluta necessidade, e isto depois de os 

interessados não terem logrado êxito nas suas tentativas de buscarem 

informações sobre os bens do falecido. RECURSO DESPROVIDO.” 

(Agravo Nº 70064774714, Sétima Câmara Cível, TJRS, Julgado em 

27/05/2015) Às providências, expedindo-se o necessário, fixando, ainda, 

o prazo de vinte dias para as demais providências por parte da 

inventariante, a fim de apresentar, ratificar ou retificar plano de partilha, 

com a indicação dos bens/patrimônio e cota parte de cada herdeiro. 

Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000323-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENO DIAS RIBEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA GALVAO PERES OAB - MT0018428A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENO DIAS RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1000323-52.2018.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Atento ao que consta dos autos até o momento, 

inclusive no Id 14534639, prestação de contas, mormente a fim de 

oportunizar a manifestação do(s) herdeiro(s), não representado(s) pelo 

mesmo advogado do inventariante, dê-se prosseguimento ao feito, 

cumprindo-se o determinado na íntegra o determinado por este Juízo no Id 

13525722 e Id 11504246 nos seguintes termos: “Em seguida, cite(m)-se 

o(s) herdeiro(s), que não estiver(em) representado(s) pelo mesmo 

advogado do inventariante, pelo correio, e, quanto a publicação de edital, 

se for o caso, nos termos do inciso III do art. 259 do CPC, a fim de 

propiciar manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias, dos 

herdeiros-interessados. Após, havendo testamento ou interesse de 

incapaz, art. 178, II e 698 do CPC, vista ao Ministério Público. Do contrário, 

voltem imediatamente conclusos para análise quanto ao 

julgamento/homologação ou ulteriores deliberações. Às providências.” 

Após, informando/certificando a Secretaria judicial, se for o caso, quanto 

à eventual descumprimento e/ou decurso de prazo, por parte de 

interessado/herdeiro, voltem os autos conclusos para análise. Intimem-se 

e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1026839-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE CRISTINA ROPCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0017000A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMEI DA SILVA BARROS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1026839-12.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Antes de tudo, necessário chamar o feito à 

ordem, para fins de determinar a regularização deste processo, pois, o 

pedido de “Habilitação de Crédito”, Id 15932725, de acordo com o artigo 
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642, § 1º do CPC, deve ser autuado em apenso aos autos de inventário. 

Assim sendo, desentranhe-se a petição de Id 15932725 e documentos 

que a acompanham, (observando-se que no PJE o desentranhamento 

ocorre mediante exclusão da visualização), com as cautelas de estilo, 

certificando, nos termos da CNGC, a fim de se proceder a autuação em 

apenso/associada a este processo, nos termos do art. 642, § 1º do 

Código de Processo Civil. Outrossim, atento ao noticiado e postulado pela 

inventariante no Id 15383853 - Pág. 4, cumpre observar desde já, não 

existe conexão-dependência da referida Ação de União Estável com este 

processo de inventário/arrolamento, consoante reiterados julgados de 

nossos Tribunais. Vejamos: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

AÇÃO DE INVENTÁRIO E AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO 

ESTÁVEL POST MORTEM. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. 

POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DOS FEITOS EM VARAS DISTINTAS DA 

MESMA COMARCA. Inexiste conexão ou continência, a teor do previsto 

nos artigos 55 e 56 do CPC, ainda que o resultado da demanda 

reconhecimento de união estável post mortem possa repercutir na partilha 

a ser definida no bojo da ação de inventário. Desnecessário que ambos os 

feitos sejam julgados pelo mesmo Magistrado, pois independentes os 

pedidos e a causa de pedir, podendo tramitar em varas distintas da mesma 

comarca. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.” (Conflito 

de Competência Nº 70077819084, TJRS, Julgado em 28/05/2018) No mais, 

diante do mencionado desconhecimento por parte da inventariante, e, até 

mesmo em observância do dever de cooperação, intimem-se os 

peticionários de Id 14871072, a fim de que esclareçam melhor quanto a 

“existência de outro inventário perante a Segunda Vara de Família desta 

Comarca sob o n. 1027303-36.2018.8.11.0041”, mediante a devida 

comprovação nos autos neste sentido, e, se confirmada a existência do 

referido processo, inclusive quanto a data de distribuição. Após, intime-se 

a Requerente para que tome ciência e manifeste no prazo de quinze dias, 

tendo em vista ainda o pedido de “habilitação de herdeiros” nestes autos, 

conforme postulado no Id 16209016, e, em seguida, voltem os autos 

conclusos para análise. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016482-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGILDO DA SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

MARIA DA LUZ DA SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

HELMA DA SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

HAYLA DA SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

HELONEIDA DA SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

HERBET DA SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RAIMUNDO PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1016482-70.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário, pelo 

rito de arrolamento sumário, em face do óbito do de cujus José Raimundo 

Pinheiro, Id 13645775, tendo como inventariante nomeado o Requerente 

Herbet da Silva Pinheiro, objetivando a homologação do plano de partilha 

amigável apresentado nos autos. A inicial foi instruída com documentos, 

complementados mediante a comprovação de inexistência de registro de 

testamento em nome do de cujus, Id 14981952. É a síntese. Decido. 

Conforme relatado, trata-se de inventário pelo rito de arrolamento sumário, 

por não haver divergência, preenchidos os requisitos legais do art. 659 do 

Código de Processo Civil. Assim sendo, é possível a imediata conclusão 

do processo, com a prolação de sentença e efetiva prestação 

jurisdicional, mesmo porque, nos termos do art. 662 do CPC: “No 

arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao 

lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 

incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” 

Menciono, ainda, como respaldo, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: “...ARROLAMENTO DE BENS...No caso, apenas após o 

trânsito em julgado da sentença de homologação da partilha e da lavratura 

do formal de partilha é que será intimado o fisco para proceder o 

lançamento do tr ibuto devido, porém, condic ionado o 

registro-transferência dos bens a comprovação do pagamento dos 

tributos, ou seja, não obstante a sentença homologatória da partilha, a 

parte não poderá alienar os bens sem antes de comprovar o recolhimento 

dos tributos devidos à Fazenda Pública, inexistindo prejuízo ao erário e 

nem qualquer ofensa ao art. 192, do CTN.” (TJMT - Ap 155418/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/07/2018) E mais: “PROCESSUAL CIVIL – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – RITO 

SIMPLIFICADO DO ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS 

– DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA 

PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, com foco na celeridade 

processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente 

ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após 

a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a 

Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto, supostamente devido.” (TJMT - Ap 89949/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018) Se não bastasse, como bem explica o 

douto José Miguel Garcia Medina: “No regime do Código de Processo Civil 

de 2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá 

cabimento em função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde 

o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de 

redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC 

Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José 

Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Pelo exposto e mais que dos 

autos consta, homologo por sentença para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos o plano de partilha amigável, Id 13645775, salvo erro, 

omissão e eventual direito de terceiro. Decorrido o trânsito em julgado, 

expeça-se o necessário, formal de partilha, certidão de pagamento, carta 

de adjudicação e/ou alvará(s), bem como o que mais pertinente, com a 

observância ainda de que é requisito para registro a comprovação de 

pagamento ou isenção de tributos e de inexistência de débito junto à 

Fazenda Pública (Municipal, Estadual e Federal), pela via administrativa, 

nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, do CPC (art. 662), bem como da 

Lei 6015/73, art. 143. Atendidas as determinações supra, cientifique a 

Fazenda Pública “para lançamento administrativo do imposto de 

transmissão e de outros tributos porventura incidentes”, (art. 659 § 2º 

CPC). Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem os autos com as 

cautelas de estilo, anotações e baixas. Sem custas. Cumpra-se, com a 

observância das formas e prazos legais. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1033261-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SANTIAGO AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT0010405A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIR SANTIAGO AZEVEDO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MARCIO SANTIAGO AZEVEDO (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1033261-37.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos etc... Trata-se de inventário, pelo rito de arrolamento, e 

que está paralisado há quase um ano, Id 10572150, não obstante a 

intimação através do advogado e do inventariante, pessoalmente, para 

manifestar interesse no prosseguimento/conclusão deste processo no 

prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento, porém, quedou-se 

inerte, conforme certificado no Id 14977822. É a síntese. Decido. O 

processo permanece paralisado, por quase um ano, sem possibilidade de 

conclusão em razão da inércia da parte que deveria demonstrar interesse 

no prosseguimento, para fins de viabilizar o encerramento. Aliás, oportuno 

observar, no vigente CPC (Lei 13.105/2015), foi inclusive suprimida a regra 

contida no artigo 989 do CPC/73, quanto à abertura do inventário de ofício 

pelo juiz. Diante desta situação, com maior razão, ainda, os autos não 

podem permanecer indefinidamente, sem o necessário e devido impulso 
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pela parte autora/inventariante. O que é exigido por lei, pois tal inércia 

prejudica o serviço judicial e inclusive o cumprimento das metas 

estipuladas pelo e. TJMT e CNJ. Além do que, certo é ainda que não 

compete ao Juiz atuar ex officio - mormente diante do previsto no CPC - a 

fim de identificar e partilhar os bens do espólio, até por se tratar de direito 

disponível, (patrimonial), conforme ordem normativa vigente. Havendo, 

aliás, entendimento no sentido de que o art. 989 do Código de Processo 

Civil/73 não havia sido recebido ou recepcionado pela Constituição Federal 

de 1988, em face do Princípio da Inércia da Jurisdição, o que se reforça 

com a supressão pelo CPC/15. Se não bastasse, diante da inércia 

anteriormente mencionada, há que se considerar, ainda, os 

inventários/arrolamentos, quando houver interesse e possibilidade, 

comportam a solução administrativa por escritura pública, em cartório 

extrajudicial. Logo, por mais este motivo, justifica-se a extinção deste 

processo sem resolução do mérito, uma vez configurada a ausência de 

interesse processual superveniente e quanto ao desenvolvimento regular 

do inventário. Aliás, no que diz respeito à possibilidade de extinção do 

inventário, reporto-me, ainda, a título de respaldo, ao entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO... - Não 

tendo havido manifestação do demandante por mais de trinta dias e diante 

da errônea indicação de seu próprio endereço, restando infrutífera a 

tentativa de intimação pessoal por carta AR, correta é a sentença que 

extinguiu o feito sem resolução de mérito. APELAÇÃO DESPROVIDA.” 

(Apelação Cível 70031693872, TJRS, J. em 14/10/2009) Em arremate, 

oportuno consignar, diante da nova realidade e rumos do Poder Judiciário, 

na busca da efetividade e celeridade processual, o e. Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro, nos dias 31 de agosto de 2009, 21 de setembro de 2009 

e 09 de novembro de 2009, em Encontros dos Desembargadores, com 

competência em matéria Cível, aprovou novos enunciados, especialmente 

objetivando atender a denominada Meta 2 do CNJ, destacando-se dentre 

eles os de n. 12 e 63: “12. Presume-se, na hipótese de arquivamento 

provisórios de processos paralisados há mais de três anos, a falta de 

interesse processual superveniente (art. 267, VI, do CPC), autorizado o 

juiz, de ofício, a extinguir o processo sem resolução do mérito, sendo 

aplicável, por analogia, o disposto no art. 296, caput, do mesmo diploma. 

Precedentes: AgInst na AP.Cível 2007.001.68921, TJERJ, 8ª C.Cível, j. em 

28/10/08.” (in site do TJRJ, notícias: 09/11/2009). Pelo exposto, cumprindo 

à Justiça os atos necessários ao trâmite processual e inexistindo a 

contrapartida pela parte Autora, não obstante às determinações 

JUDICIAIS, desatendidas, resta tão somente julgar extinto o processo sem 

resolução do mérito, pela falta de interesse art. 485, VI, do CPC e 

inexistência dos requisitos essenciais ao trâmite regular do processo, bem 

como em razão, ainda, da própria elementar do art. 485, II e III do Código de 

Processo Civil. Isenta de custas processuais. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquivem os autos com as cautelas de estilo, baixas e 

anotações necessárias. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383436 Nr: 19083-81.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS KEMUEL DE MORAES, KETHURA RYSIA DE 

MORAES, ALESSANDRA VIEIRA CUNHA, KEDMA DAYSA VIEIRA DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME OBSON LUIS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ROBERTA DE BRITO E 

SILVA RAMOS - OAB:11.197/MT, RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCAS KEMUEL DE MORAES, Filiação: 

Alessandra Vieira Cunha, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não 

sabido KETHURA RYSIA DE MORAES, Filiação: Alessndra Vieira Cunha, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido KEDMA DAYSA 

VIEIRA DE MORAES, Filiação: Alessandra Vieira de Moraes e Jaime Assis 

de Moraes, data de nascimento: 05/01/1991, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO das partes autoras, para 

regularizarem suas representações processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção com fundamento no art. 76, § 1º, do Novo 

Código de Processo Civil (art. 485, IV, do NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execuação de alimentos interposta por 

Alessandra Vieira Cunha em desfavor de Jaime Obson Luis Marques.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 383436Os credores, maiores e 

capazes, não foram intimados pessoalmente, conforme se verifica na 

certidão de fls. 102.Desse modo, cumpra-se o disposto às fls. 99, terceiro 

parágrafo.Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152608 Nr: 6758-50.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIKAEL HENRIQUE MIRANDA FIGUEIRA, GIOVANNA 

VICTÓRIA MIRANDA FIGUEIRA, ELIETE SIMÕES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILBERTO HENRIQUE CAMARGO FIGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCAO FERREIRA 

- OAB:11242

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MIKAEL HENRIQUE MIRANDA FIGUEIRA, 

brasileiro(a), solteiro(a), Telefone 33163326. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, para 

regularizar sua representação processual sob pena de extinção do feito, 

conforme preceitua o art. 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil 

(art. 485, IV, do CPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Alimentos interposta por Eliete 

Simões Miranda em desfavor de Edilberto Henrique Camargo Figueira.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 152608Considerando que 

apenas a Senhora Giovanna Victória Miranda Figueira fora citada 

pessoalmente (fls. 237), expeça – se edital, a fim de intimar o Senhor 

Mikael Henrique Miranda Figueira, conforme determinado às fls. 233, 

terceiro parágrafo.Não havendo manifestação, voltem conclusos para 

extinção do feito. Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de outubro de 

2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1318639 Nr: 12827-10.2018.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELFC, LLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA VARJÃO FORTES - 

OAB:17832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Apesar da requerida não ter demonstrado nos autos seus gastos, a 

mesma possui gastos decorrentes de sua idade. Por outro lado, o 

requerido possui condições de adimplir a obrigação de alimentos já 

acordada, deste modo, não há que se falar em redução da pensão, visto 
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que já está em conformidade com o binômio necessidade/possibilidade do 

alimentante. Deste modo, mesmo o requerido afirmando que possui dividas 

e outros gastos, não comprovou sua incapacidade de pagar o valor já 

acordado anteriormente, alegações estas que não justifica que o pai se 

abstenha de contribuir com o sustento de sua prole, e, neste momento, 

observando que não existem provas suficientes para minorar os 

alimentos, entendo que devem os alimentos permanecerem conforme já 

acordado no valor de 74,71% do salário mínimo, valor este compatível com 

a possibilidade do genitor e necessidade da filha. POSTO ISSO, e pelo 

mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, DEIXO DE 

ACOLHER o pedido inicial, mantendo a pensão anteriormente acordada em 

74,71% do salário mínimo, incidindo sobre o 13º salário, férias e eventuais 

verbas rescisórias, devendo ser depositado na conta a ser apresentada 

pela genitora da menor. Sem custas. Estendo a requerida os benefícios da 

assistência judiciária gratuita.Quantos aos honorários advocatícios, 

condeno a parte autora ao pagamento de 10% do valor atribuindo a causa, 

contudo, a obrigação ficará suspensa nos termos do artigo 98, § 3º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, arquive-se, procedendo 

às devidas baixas e anotações.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 728256 Nr: 24168-77.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCTÁVIO MARCON NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE BERNARDINO GIOSTRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO A. DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6.000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DRA. DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4.939

 Vistos, etc.

Autos n.º 728256

Diante do pedido incidental de alienação parental (fls. 224) determinou – se 

a realização de estudo psicossocial junta da parte Autora. Contudo, o 

estudo não foi possível ser realizado, uma vez que o autor do pedido 

incidental reside na Comarca de Nova Mutum. (fls. 392).

Desse modo, expeça – se carta precatória, a fim de ser realizado estudo 

psicossocial no endereço do Autor da ação incidental de alienação 

parental: Rua Pau Brasil, n.º 1.901W, Bairro Flamboyant, Nova Mutum – 

MT.

Ainda, proceda-se com o protesto do pronunciamento judicial, nos termos 

do art. 528, § 1º do Novo Código de Processo Civil. (fls. 390, item “iii”)

i) Com a certidão do Oficial de Justiça nos autos, intimada a parte 

Exequente para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 965504 Nr: 7171-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBGM, IBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRA. DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4.939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONIR ALVES DIAS - 

OAB:13310

 Vistos, etc.

Autos n.º 965504

Intime-se a parte Exequente, para apresentar planilha atualizada do débito 

no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 238475 Nr: 7485-38.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHAD, AMAD, MPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ANITA GUERRA 

MESACASA - OAB:2963-A/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 238475

Às fls. 156 a parte Exequente informa o endereço do Executado: Cohab 

Jaime Campos, Casa 10, CEP 78.490 – 000, Jangada – MT.

Desse modo, expeça-se novo mandado de prisão, a ser cumprido no 

endereço supramencionado. Ressalto que o Oficial de Justiça responsável 

pelo cumprimento do mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 

2º do CPC.

Proceda-se com a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de 

Mandado de Prisão (B.N.M.P), bem como oficie-se o Comando Geral da 

Polícia Militar e a Polinter.

 Expeça-se certidão de protesto, conforme determinado às fls. 147, quinto 

parágrafo.

 Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1088648 Nr: 5545-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1088648

Às fls. 56 bloqueou-se na conta do executado o valor de R$ 302,11 

(trezentos e dois reais e onze centavos).

Na petição de fls. 58 a parte Exequente requereu a expedição de alvará 

judicial e, posteriormente, a extinção do feito com fundamento no art. 924, 

II, do C.P.C.

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

que dispõe o inciso II do art. 924 do Código de Processo Civil, DECLARO 

QUITADO O DÉBITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2.015, e JULGO 

EXTINTO o feito, com resolução do Mérito, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos.

Expeça-se o necessário à vinculação do valor bloqueado às fls. 56 aos 

presentes autos; posteriormente, expeça-se alvará judicial, possibilitando 

a Exequente a levantar o montante penhorado.

Proceda-se desapensamento dos autos.

Cientifique-se o Ministério Público.

Isento as partes das custas processuais bem como verba honorária, pois 

concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Transitado em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo, 

observando as cautelas e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 104526 Nr: 17186-62.2002.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 391 de 790



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGF, SAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA REGINA SIQUEIRA 

LOUREIRO OLIVEIRA - OAB:7149-B/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 104526

Em 19.03.2003 as partes realizaram acordo em relação ao valor a ser a 

pago a título de pensão alimentícia, guarda e visitas. (fls. 59/60).

De acordo com a certidão de fls. 64 – verso a Sentença transitou em 

julgado sem interposição de recurso em 10.04.2003.

 Em 15.04.2004 e (fls. 67) e em 24.10.2018 (fls. 87) o Senhor Giovani 

Rodrigues Ferreira informa não possuir condições de pagar a pensão 

alimentícia fixada em Juízo. Entretanto, o faz sem advogado.

Desse modo, considerando que o peticionante não é advogado, o que 

caracteriza vício na representação, uma vez que não possui capacidade 

de postular em Juízo, acolho o teor da petição de fls. 57 como meras 

informações e aconselho o Senhor Giovanni Rodrigues Ferreira a procurar 

um Advogado que possa defender seus direitos e ajuizar eventual ação 

de revisão ou exoneração de alimentos, por meio do Processo Judicial 

Eletrônico, respeitando Princípio do Juiz Natural (livre distribuição) e a 

Súmula n.º 235 do Superior Tribunal de Justiça.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 991217 Nr: 19099-25.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAAN, SRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATASHA DE OLIVEIRA MENDES 

COUTINHO - OAB:16.445/0/MT, PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - 

OAB:18.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO e o que mais dos autos consta, em consonância com o 

parecer ministerial de fls. 124/125, art. 42 da Lei nº 12.010/2009; artigo 

1.619 do Código Civil e artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido e determino a retificação do registro de nascimento de fls. 28, 

passando a adotanda a chamar-se STEPHANIE RODRIGUES DUAILIBI 

ARRUDA, filha de NILO ARAUJO ARRUDA NETO, avós paternos 

FERNANDO ASSIS ARRUDA CRAVO e MARY OLIVEIRA ARRUDA (fls. 

19), permanecendo inalterada o nome da genitora e dos avós maternos. 

Cientifique-se o Ministério Público.Intimem-se as partes.Isento de 

condenação em verba honorária, ante a inexistência de litígio.Transitado 

em julgado, certifique-se, expedindo-se competente mandado advertindo o 

Oficial de que das certidões que forem expedidas não deverão constar a 

origem do ato, salvo expressa autorização do juízo. Remetam-se os autos 

ao arquivo, observando as cautelas necessárias.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 29 de 

outubro de 2018.Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1291906 Nr: 5541-78.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÉSLEI GABRIEL BRAGA NOGUEIRA, MES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA SILVIA DE OLIVEIRA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO, por VERIFICAR A 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, 

DO C.P.C.), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Traslade-se 

cópia para os autos em apenso e proceda-se o desapensamento.Isento 

de custas, pois concedo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita.Deixo de condenar em verba honorária, por inexistir 

litígio.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 885109 Nr: 19925-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEDS, UJDN, MDAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] POSTO ISSO, em consonância parcial com o membro do Ministério 

Público, com fulcro nos artigos 5°, LXVII da CF, 323 e 528, § 3° do NCPC, 

DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado/devedor ODINEI GONÇALVES DE 

ASSUNÇÃO, qualificado nos autos, pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias.Determino, ainda, o protesto do pronunciamento judicial, nos termos 

do art. 528, § 1º do Novo Código de Processo Civil, após as devidas 

atualizações.Expeça-se o mandado de prisão aplicáveis à espécie, bem 

como o necessário ao protesto do pronunciamento judicial, antes, porém, 

proceda-se a atualização do débito que deu ensejo ao decreto de prisão e 

protesto do Executado, conforme acima determinado.Outrossim, 

necessário ressalvar, ainda, que deve o meirinho e a autoridade policial 

encarregada que por se tratar de prisão de caráter civil, deverá o 

conduzido ser recolho em local apropriado separadamente de 

criminosos.Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência.Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018.Luís Fernando Voto 

KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 929349 Nr: 48914-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRDSA, QMDSA, ADSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] POSTO ISSO, em consonância parcial com o membro do Ministério 

Público, com fulcro nos artigos 5°, LXVII da CF, 323 e 528, § 3° do NCPC, 

DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado/devedor ODINEI GONÇALVES DE 

ASSUNÇÃO, qualificado nos autos, pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias.Determino, ainda, o protesto do pronunciamento judicial, nos termos 

do art. 528, § 1º do Novo Código de Processo Civil, após as devidas 

atualizações.Expeça-se o mandado de prisão aplicáveis à espécie, bem 

como o necessário ao protesto do pronunciamento judicial, antes, porém, 

proceda-se a atualização do débito que deu ensejo ao decreto de prisão e 

protesto do Executado, conforme acima determinado.Outrossim, 

necessário ressalvar, ainda, que deve o meirinho e a autoridade policial 

encarregada que por se tratar de prisão de caráter civil, deverá o 

conduzido ser recolho em local apropriado separadamente de 

criminosos.Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência.Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018.Luís Fernando Voto 

KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1011807 Nr: 28344-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INS, RMS, GMS, JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] POSTO ISSO, em consonância parcial com o membro do Ministério 

Público, com fulcro nos artigos 5°, LXVII da CF, 323 e 528, § 3° do NCPC, 

DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado/devedor TARSO ROGÉRIO 

SILVA, qualificado nos autos, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.Determino, 

ainda, o protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 528, § 1º 
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do Novo Código de Processo Civil, após as devidas 

atualizações.Expeça-se o mandado de prisão aplicáveis à espécie, bem 

como o necessário ao protesto do pronunciamento judicial, antes, porém, 

proceda-se a atualização do débito que deu ensejo ao decreto de prisão e 

protesto do Executado, conforme acima determinado.Outrossim, 

necessário ressalvar, ainda, que deve o meirinho e a autoridade policial 

encarregada que por se tratar de prisão de caráter civil, deverá o 

conduzido ser recolho em local apropriado separadamente de 

criminosos.Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência.Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018.Luís Fernando Voto 

KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 808317 Nr: 14784-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENCC, IRCC, NCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - 

OAB:OAB/MT 11.443, CLAUDIA FELICIO GARCIA - OAB:19.292, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 808317

Na decisão de fls. 84/86:

i) Decretou-se a prisão civil do executado;

ii) Determinou-se a realização de protesto, nos termos do art. 528, §1.º do 

C.P.C.;

iii) Deferiu-se o pedido de fls. 42, item “2.1”.

Levando – se em consideração os termos da petição de fls. 98/99, 

determino seja:

i) Expedido novo mandado de prisão, a ser cumprido no endereço: Rua L 

12, Quadra 23, Lote 10, n.º 12, Bairro Feliz, CEP 74.630-290, em Goiânia – 

GO (fls. 98 – verso, item “1”). Ressalto que o Oficial de Justiça 

responsável pelo cumprimento do mandado deverá observar o disposto no 

art. 212, § 2º do CPC;

ii) Cumprido o disposto às fls. 86, segundo parágrafo;

 iii) Certificado quanto a existência de resposta em relação ao ofício 

acostado às fls. 88/89. Caso não tenha resposta, reitere-se o ofício de fls. 

88, devendo constar que a inércia e/ou omissão na prestação das 

informações requisitadas por esse Juízo configurará ilícito penal tipificado 

no art. 330 do Código Penal (crime de desobediência) e ilícito penal 

tipificado no art. 22 da Lei de Alimentos. (crime contra a administração da 

justiça);

iv) Com a certidão do Oficial de Justiça nos autos, intimada a parte 

Exequente para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1076547 Nr: 58286-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - CUIABA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] POSTO ISSO, em consonância parcial com o membro do Ministério 

Público, com fulcro nos artigos 5°, LXVII da CF, 323 e 528, § 3° do NCPC, 

DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado/devedor EUCINDO DE MORAES 

DA SILVA, qualificado nos autos, pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias.Determino, ainda, o protesto do pronunciamento judicial, nos termos 

do art. 528, § 1º do Novo Código de Processo Civil, após as devidas 

atualizações.Expeça-se o mandado de prisão aplicáveis à espécie, bem 

como o necessário ao protesto do pronunciamento judicial, antes, porém, 

proceda-se a atualização do débito que deu ensejo ao decreto de prisão e 

protesto do Executado, conforme acima determinado.Outrossim, 

necessário ressalvar, ainda, que deve o meirinho e a autoridade policial 

encarregada que por se tratar de prisão de caráter civil, deverá o 

conduzido ser recolho em local apropriado separadamente de 

criminosos.Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência.Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018.Luís Fernando Voto 

KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 436780 Nr: 14998-18.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. B. O. S., DOMINGAS CECÍLIA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO NASCIMENTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

 Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões

Vistos, etc.

Código nº 436780.

Verifico que não foi juntada nos autos pela requerente a certidão de 

nascimento da menor, conforme determinação de fls. 49, não sendo 

possível realizar a busca no INFOSEG uma vez que o executado tem nome 

homônimo.

Intime-se pessoalmente a exequente para que junte aos autos a certidão 

de nascimento da menor no prazo de 10 (dez) dias, , sob pena de 

arquivamento. Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já 

sua intimação via edital, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público, por fim conclusos.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 715036 Nr: 7684-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. V. S. R., L. C. S. R., IRENE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO DE SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:3237-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] POSTO ISSO, em consonância parcial com o membro do Ministério 

Público, com fulcro nos artigos 5°, LXVII da CF, 323 e 528, § 3° do NCPC, 

DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado/devedor EDINALDO DE SOUZA 

RODRIGUES, qualificado nos autos, pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias.Determino, ainda, o protesto do pronunciamento judicial, nos termos 

do art. 528, § 1º do Novo Código de Processo Civil, após as devidas 

atualizações.Expeça-se o mandado de prisão aplicáveis à espécie, bem 

como o necessário ao protesto do pronunciamento judicial, antes, porém, 

proceda-se a atualização do débito que deu ensejo ao decreto de prisão e 

protesto do Executado, conforme acima determinado.Outrossim, 

necessário ressalvar, ainda, que deve o meirinho e a autoridade policial 

encarregada que por se tratar de prisão de caráter civil, deverá o 

conduzido ser recolho em local apropriado separadamente de 

criminosos.Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência.Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018.Luís Fernando Voto 

KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1069265 Nr: 55104-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKVDCCR, MADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
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CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 {...} POSTO ISSO, em consonância parcial com o membro do Ministério 

Público, com fulcro nos artigos 5°, LXVII da CF, 323 e 528, § 3° do NCPC, 

DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado/devedor ABEL CACIANO 

RIBEIRO, qualificado nos autos, pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias.Determino, ainda, o protesto do pronunciamento judicial, nos termos 

do art. 528, § 1º do Novo Código de Processo Civil, após as devidas 

atualizações.Expeça-se o mandado de prisão aplicáveis à espécie, bem 

como o necessário ao protesto do pronunciamento judicial, antes, porém, 

proceda-se a atualização do débito que deu ensejo ao decreto de prisão e 

protesto do Executado, conforme acima determinado.Outrossim, 

necessário ressalvar, ainda, que deve o meirinho e a autoridade policial 

encarregada que por se tratar de prisão de caráter civil, deverá o 

conduzido ser recolho em local apropriado separadamente de 

criminosos.Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência.Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018.Luís Fernando Voto 

KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 949754 Nr: 60193-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SKT, RNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos observei que o laudo pericial juntado às 

fls.171/175 constatou que o requerido é parcialmente incapaz para todos 

os atos da vida civil, conforme já explanado, com o advento do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), a deficiência , não se restringe 

mais os direitos da pessoa com deficiência de forma ampla e genérica, 

vez que lhe é assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal 

em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 84, do Estatuto 

da Pessoa com Deficiência).À vista disso, conclui-se que o requerido, 

deve ser submetido à curatela, a fim de que, nos termos do art. 85, da Lei 

13.146/2015, seja assistido em relação aos atos de natureza negocial e 

patrimonial .Portanto, em face do exposto e por mais que dos autos 

consta, nomeio como CURADORA do requerido sua esposa Srª. SHIRLEY 

KYOKO TAKANO o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do 

Código Civil, devendo ela assinar o termo de curatela assim que registrada 

a sentença, incumbindo-se de assistir o curatelado (requerido) nos atos 

negociais e patrimoniais (art. 85, da Lei 13.146/2015), devendo o curador 

observar o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, do CC. Inscreva-se a 

sentença no Registro de Pessoas Naturais e publique-se no órgão oficial 

por 03 (três) vezes, com intervalos de 10 (dez) dias, constando do edital o 

nome do Curatelado e do Curador, a causa da colocação em curatela, ou 

seja, a necessidade de assistência para os atos negociais e patrimoniais, 

em razão de ser acometido de doença degenerativa do neurônio motor, 

nos moldes do artigo 1.184, do Código de Processo Civil, expedindo-se o 

competente ALVARÁ DE CURATELA. Confirmo a liminar de fl.70. Após, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os 

autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá, 30 de 

outubro de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 775251 Nr: 28497-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MES, JSDOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON HENRIQUE DE MORAES 

BARRADAS - OAB:15447, simony maria da silva barradas - 

OAB:15447/O, SIMONY MARIA DA SILVA ROCHA - OAB:15.447-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398/O

 Vistos, etc.

Autos n.º 775251

Os Embargos à Execução não foram acolhidos, conforme sentença 

proferida naqueles autos.

Assim sendo, defiro pedido de penhora (fls. 79 – verso, item “a”) e 

determino o bloqueio online, pelo Sistema BACEN-JUD, de valores 

eventualmente encontrados em contas bancárias pertencentes a Empresa 

do executado. (C.N.P.J., n.º 26.482.077/0001 – 39, fls. 82).

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, bloqueie-se a 

importância encontrada e, proceda-se a transferência da quantia 

bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela 

Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Em seguida, intime-se o devedor, na pessoa de seu representante legal, 

para, querendo, apresentar manifestação em 05 (cinco) dias, nos termos 

do art. 854, § 3º do Novo Código de Processo Civil.

Na hipótese negativa, faculto à exeqüente indicar bens passíveis de 

penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de assim não fazendo, dá-se a 

remessa do presente feito ao arquivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 738513 Nr: 35090-80.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVFMNDO, CVOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:OAB/MT 18.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR A RESPEITO DO 

DOCUMENTO DE FLS.115/117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 777239 Nr: 30590-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCILDA ALVES DE OLIVEIRA, MDOP, JOCILDA ALVES 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIVALDO BRITO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS YASUYUKI ONISHI 

JUNIOR - OAB:20.833/MT, LUIZ ANTONIO RODRIGUES SILVA - 

OAB:20803/O, RUBENS AZEVEDO DA SILVA - OAB:4176

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A 

INVENTARIANTE, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO 

DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA apresentar a partilha de bens, no 

prazo de 20 (vinte) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1078708 Nr: 667-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA VANESSA DE FARIA PAULA CORREA, SILO DE 

PAULA CORREA NETO, EMELI PAULA LARA CORREA, ELTHON DE PAULA 

CORREA, ERICO TULIO DE PAULA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SILO DE PAULA CORREA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAMOS LOMBARDI - 

OAB:DF-41.379, MAURICIO GONZALEZ NARDELLI - OAB:DF-14.676, 

ROECSON VALADARES SÁ - OAB:MT 19797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Defiro requerimento de fls. 257/258, proceda a pesquisa BACENJUD na 

pessoa juridica Pousada Vale das Águas e no nome do falecido, pelo 

período de 05/09/1998 até a presente data.

Proceda a pesquisa INFOJUD com a finalidade de verificar as três últimas 

declarações de imposto de renda do "de cujus".

Em resposta ao Ofício de fl. 259, oficie - se ao Juízo da 6ª Vara de Família 

da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, informando que ainda 

não existem valores disponíveis nestes autos, somente bens imóveis em 

nome do falecido.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1044772 Nr: 43814-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVALDA SOUZA DE OLIVEIRA SILVA, ELIZABETE 

SOUZA DE OLIVEIRA, EDILSON SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINALDA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

 Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões

Vistos, etc.

Código nº 1044772

Verifico que nos documentos dos herdeiros o nome da mãe é IRINALDA 

DE SOUZA OLIVEIRA, já o existente na certidão de óbito IRINALDA 

PEREIRA DE SOUZA, determino que os herdeiros esclareçam em 10 (dez) 

dias.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 760901 Nr: 13294-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJDS, AMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN 

- OAB:14222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6491-B/MT

 OCORRÊNCIAS:Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Compulsando 

os autos, verifico que não obstante às folhas 366/367, acompanhada de 

documentos folhas 368/371. A execução manejada pela parte exequente 

nos presentes autos visa prestação de contas, descumprimento do 

acordo quanto ao direito de visitas, conforme petição às folhas 

343/345.Em relação ao direito de visitas a execução foi recebida às folha 

360/361, determinando-se a intimação da genitora para cumprimento do 

acordo, designando-se audiência de conciliação para a presente data. 

Posteriormente o exequente interpôs embargos declaratórios, uma vez 

que a referida decisão não decidiu sob o pedido referente aos gastos 

exclusivamente com o menor.Diante da análise dos autos, verifico 

preliminarmente quanto à necessidade de decisão sob os referidos 

embargos declaratórios; rejeito-os de plano por entender que eventual 

prestação de contas deverá ser manejada pela via adequada.Assim 

sendo, cumpre manter o presente feito tramitando tão somente quanto ao 

exercício do direito de visitas.O referido pleito, apesar da ausência do 

executado não depende de uma redesignação de audiência, vez que a 

conciliação poderá ser obtida a qualquer momento do processo.Assim 

sendo, indefiro o pedido de redesignação nos presentes autos, saindo a 

parte executada e seus Advogados devidamente intimados para que 

querendo apresentem impugnação no prazo legal.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público e venham 

conclusos.Ciente o Ministério Público.Cumpra-se.Luis Fernando Voto 

Kirche Juiz(a) de Direito.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1035600-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. P. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1035600-32.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 16080613, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

31/01/2019, às 13:40 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034377-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OSMAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYZA ANDRADE FLORENTINO DA SILVA (RÉU)

SILMARA ANDRADE FLORENTINO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1034377-44.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte AUTORA a fornecer meios ou efetuar o depósito de 

diligência do Oficial de Justiça, por meio da emissão de guia através do 

site do TJMT, carreando aos autos a guia e o respectivo comprovante de 

pagamento, a fim de dar cumprimento ao mandado já expedido. Cuiabá/MT, 

31 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034377-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OSMAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYZA ANDRADE FLORENTINO DA SILVA (RÉU)

SILMARA ANDRADE FLORENTINO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1034377-44.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 16041621, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 24/01/2019, às 16:00 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de seu advogado e testemunhas, 
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independente de prévio depósito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032753-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. G. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SOARES GATTO OAB - 832.284.621-53 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1032753-57.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 16147933, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 31/01/2019, às 14:00 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1037120-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. D. A. P. (AUTOR(A))

A. N. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. M. D. A. P. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1037120-27.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

16224194 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, intime-se o subscritor da exordial 

para que aporte ao feito as procurações que eventualmente lhe foram 

outorgadas pelos interessados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção da demanda, nos termos do artigo 76, §1º, I, do Código de 

Processo Civil/2015. De outro norte, verifico que os autores postulam a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, todavia, não 

acostaram ao feito a necessária e indispensável declaração de 

hipossuficiência, a ser firmada por eles, bem assim qualquer documento 

que demonstre que preenche os requisitos para o deferimento da benesse 

pretendida, assim, faculto que seja acostado ao feito, no prazo 

supracitado, a fim de regularizar a situação apontada, sob pena de ser 

indeferido o benefício de assistência judiciária. Às providências." 

Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016651-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. R. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCIMARA COELHO BORGES OAB - 568.386.621-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE OAB - MT0006776A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o cáculo de ID 16270091, em 

cumprimento à decisão de ID 14796482, impulsiono os autos para intimar a 

parte executada a fim de, no prazo de 3 dias, efetuar o pagamento do 

débito, sob pena de ser decretada sua prisão. Cuiabá/MT, 31 de outubro 

de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002997-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DE CAMPOS (REQUERENTE)

S. C. D. S. (REQUERENTE)

BARTOLOMEU ANASTACIO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO ARANTES OLIVEIRA OAB - MS17101 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR OAB - MT17630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAUTO CABRAL DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n° 1002997-37.2017 VISTOS, ETC. Tendo em vista a ausência 

de intimação, intime-se o interessado Bartolomeu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se quanto ao novo plano de partilha apresentado 

no ID. 15498746. Em havendo concordância, o interessado deverá, no 

mesmo prazo suso mencionado, informar a sua conta bancária. Às 

providências. Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023201-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ISABEL CRISTINA RUEDA DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO(A))

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELLA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

Termo de audiência em anexo, no qual foi deliberado pela MMª. Juíza, o 

que se segue: “Inicialmente, defiro a juntada dos documentos 

protocolizados nesta oportunidade. Outrossim, reitere-se a intimação do 

da Defensoria Pública deste Estado, na pessoa da Defensora Pública, Dra. 

Ana Cristina Pereira de Souza Vidal, para ciência da nomeação e requerer 

o que entender de direito. Após a intimação da curadora especial do 

requerido começa-se a contar o prazo de 15 (quinze) dias para eventual 

impugnação, conforme disposições insertas no art. 752 do Código de 

Processo Civil. No mais, faculto a parte autora que instrua o processo com 

todos os atestados, laudos, exames e receitas médicas que possuir, com 

o fito de demonstrar o fato ventilado na exordial. Com o decurso do prazo, 

conclusos para deliberação. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências".

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1028512-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO
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Termo de audiência em anexo, no qual foi deliberado pela MMª. Juíza, o 

que se segue: “Reitere-se a intimação do Núcleo da Parte Adversa da 

Defensoria Pública deste Estado, na pessoa da Defensora Pública, Dra. 

Gislaine Figueira Desto, para ciência da nomeação e requerer o que 

entender de direito. Após a intimação da curadora especial do requerido 

começa-se a contar o prazo de 15 (quinze) dias para eventual 

impugnação, conforme disposições insertas no art. 752 do Código de 

Processo Civil. No mais, faculto a parte autora que instrua o processo com 

todos os atestados, laudos, exames e receitas médicas que possuir, com 

o fito de demonstrar o fato ventilado na exordial. Com o decurso do prazo, 

conclusos para deliberação. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências."

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1031934-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZOLINA ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ROBERTO MARTHOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

Termo de audiência em anexo, no qual foi deliberado pela MMª. Juíza, o 

que se segue: “Reitere-se a intimação do Núcleo da Parte Adversa da 

Defensoria Pública deste Estado, na pessoa da Defensora Pública, Dra. 

Gislaine Figueira Desto, para ciência da nomeação e requerer o que 

entender de direito. Após a intimação da curadora especial do requerido 

começa-se a contar o prazo de 15 (quinze) dias para eventual 

impugnação, conforme disposições insertas no art. 752 do Código de 

Processo Civil. No mais, faculto a parte autora que instrua o processo com 

todos os atestados, laudos, exames e receitas médicas que possuir, com 

o fito de demonstrar o fato ventilado na exordial. Com o decurso do prazo, 

conclusos para deliberação. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências".

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023582-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI OAB - MT6079/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR FREITAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

Termo de audiência em anexo, no qual foi deliberado pela MMª. Juíza, o 

que se segue: “Inicialmente, defiro a juntada do documento protocolizado 

nesta oportunidade. Reitere-se a intimação da Defensoria Pública deste 

Estado, na pessoa da Defensora Pública, Dra. Ana Cristina Pereira de 

Souza Vidal para ciência da nomeação e requerer o que entender de 

direito. No mais, tendo em vista a necessidade de realização de perícia 

médica, e considerando que estão suspensas as perícias agendadas por 

este juízo, que seriam realizadas por médico oficial credenciado pela 

Secretaria de Justiça, e, ainda, tendo em vista que conforme noticiado no 

laudo médico encartado ao feito a deficiência do autor é congênita, 

inexistindo, a princípio, possibilidade de melhoras, determino que a equipe 

técnica deste Juízo, formada por psicólogo e assistente social, no prazo 

de 30 dias, procedam com a realização de estudo psicossocial na 

residência do autor, a fim de verificar a atual situação do interditado e a 

possibilidade da concessão da curatela definitiva do interditado em favor 

da requerente. Faculto a parte autora que instrua o processo com todos 

os atestados, laudos, exames e receitas médicas que possuir, com o fito 

de demonstrar o fato ventilado na exordial. Com o laudo do estudo 

psicossocial nos autos, intimem-se as partes, a fim de manifestarem-se, e 

colha-se o parecer do Ministério Público, voltando conclusos em seguida".

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005898-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT0017649A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCELIANA MARTINS DE AQUINO OAB - MT6947/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1005898-41.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

correspondência devolvida e juntada no ID. 16289055, impulsiono os autos 

para intimar a parte autora a fim de se manifestar no prazo legal. 

Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano 

Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023582-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI OAB - MT6079/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR FREITAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1023582-76.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

16287770 - "VISTOS, ETC. Em tempo, considerando que reiteradas vezes 

em audiência a requerida manifestou a intenção em residir com sua filha e 

neto, a saber, respectivamente, Gisele Freitas e Edemir Ferreira Junior, a 

fim de melhor auxiliar este juízo na análise do presente caso, entendo 

necessário a realização de estudo psicossocial no lar dos parentes 

supramencionadas, para tanto, determino que referida diligência seja feita 

pela n. equipe deste Poder, já nomeada no ID 16286515. Outrossim, diante 

da informação de que a demandada não reside com seu filho/curador 

provisório, além da realização do estudo no lar do requerente, deverá 

também ser feito o no local em que a mesma encontra-se morando, 

oportunidade em deverá ser verificada as condições físicas do local, 

incluindo a sua acomodação; se possui autorização para funcionamento 

nessa atividade; se a equipe responsável pelo atendimento dos abrigados 

possui treinamento/qualificação adequados ao ramo; coletar informações 

em geral do tratamento dispensado ao internados e, ainda, as condições 

de higiene da cozinha e forma de armazenamento dos alimentos. Por 

derradeiro, tendo em vista que a curatela provisória foi deferida ao autor, 

portanto, é ele o responsável em gerir à pessoa e eventuais bens da 

curatelada, intime-o, para que esclareça o motivo pelo qual a mesma 

encontra-se abrigada no local denominado "Cantinho do Sol, Shallon" e 

não em sua residência. Às providências." Cuiabá/MT, 31 de outubro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003971-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA MENDES RODRIGUES (REQUERENTE)

MADALENA RAMOS DE QUEIROZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE MENDES RODRIGUES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n° 1003971-40.2018 VISTOS, ETC. Perscrutando os autos, 

vislumbro que a inventariante deixou de trazer ao feito a certidão negativa 

de débitos gerais expedida pela Prefeitura de Cuiabá/MT, em nome do de 

cujus, razão pela qual, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que 
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aporte ao processo o mencionado documento, sob pena de remoção do 

encargo. Outrossim, constato que o plano de partilha apresentado aos 

autos está em dissonância com a legislação pátria, na medida em que 

trouxe a Srª. Madalena nas figuras de meeira e herdeira, cumulativamente. 

Conforme se depreende da leitura do art. 1.829 do Código Civil, não há 

concorrência sucessória entre cônjuge supérstite casado no regime da 

comunhão universal de bens com o falecido e os seus descendentes e, 

infere-se da certidão de casamento de ID. 11844751, ser esse o regime de 

bens do extinto e a inventariante, portanto, não há que falar em sucessão 

da viúva, somente meação. Logo, não obstante a pretensão da Sra. 

Madalena, não há motivo, todavia, para que a sua quota seja superior à da 

filha do falecido, em total dissonância com a norma. Por tais razões, no 

mesmo lapso suso mencionado, a inventariante deverá trazer aos autos 

novo plano de partilha, observando o regramento vigente. Às 

providências. Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013560-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. A. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES OAB - MT19486/O 

(ADVOGADO(A))

GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE OAB - MT21439/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. O. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1013560-56.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

resposta ao ofício expedido nos autos, em cumprimento à decisão de ID 

15540761, impulsiono os autos para intimar a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, nos termos do art. 524 do CPC/2015, sob pena de 

indeferimento da pretensão. Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016652-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. R. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCIMARA COELHO BORGES OAB - 568.386.621-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE OAB - MT0006776A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a apresentação do cálculo 

para exequente, em cumprimento à decisão de ID 10840477, impulsiono os 

autos para intimar a parte executada a fim de, no prazo legal, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), bem como de 

penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para o pagamento do 

valor devido (art. 523, § 3º do CPC), sendo que, em caso de pagamento 

parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o valor restante, nos 

termos do art. 523 e §2º, do CPC, cabendo, ainda, o protesto do título 

executivo judicial (art. 528, §1º, do CPC). Cuiabá/MT, 31 de outubro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1320604 Nr: 13370-13.2018.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSI MARI GIACOMONI BEUX - 

OAB:13469-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13370-13.2018 (Cód. 1320604 )

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Medida de Cautelar Inominada Com pedido de concessão de 

Liminar contra Alienação de Bens, proposta por Maria Ozeny Lopes em 

face de Ana Luiza França, ambas qualificadas nos autos.

À fl. 55, a parte pleiteia a extinção da presente ação, informando que não 

tem mais interesse em prosseguir com o feito.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do novo Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito.

 Na sequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 90, caput, do NCPC, todavia, 

suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, que ora concedo à autora.

Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as baixas e anotações 

estilares, em seguida arquivando-se o processo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1033391 Nr: 38311-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARSA, ÁIMSA, RSLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMMANUEL OLIVEIRA NETO - 

OAB:13354, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - OAB:15306

 Processo nº 38311-32.2015 (Cód. 1033391)

VISTOS, ETC.

 Trata-se de Ação de Execução de Prestação Alimentícia, ajuizada por 

Agenor Reeves Sales Arruda e Ágatha Isabella Melissa Sales Arruda 

representados pela genitora Rosenil Sales Lemes Carvalho, em face de 

Agenor Cezar de Arruda, todos qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifico que intimada, a exequente para promover 

o andamento do feito e indicar bens do executado passíveis de penhora, 

pugnou pelo arquivamento dos autos nos termos do Provimento 84/2014 - 

CGJ.

Concitado a manifestar-se o parquet não se opôs ao pedido de 

arquivamento, fl. 123.

Ante o exposto, determino o ARQUIVAMENTO do processo, o que faço em 

conformidade com o disposto no art. 2º do Provimento 84/2014 da 

E.CGJ/MT , devendo incidir todas as orientações alí previstas, inclusive a 

possibilidade de prosseguimento da execução caso sejam encontados 

bens penhoráveis.

 Por fim, proceda-se Sr. Gestor Judicial as providências determinadas no 

referido Provimento, até o arquivamento definitivo dos autos (art. 7º do 

Provimento 84/2014 – CGJ/MT).

Intime-se.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 885778 Nr: 20360-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE COMINETTI PIRAN, MECP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALCIR JOSE PIRAN, ROSANE 

COMINETTI PIRAN, JPCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO 

CARVALHO - OAB: 2292-MT, JULIANO FABRICIO DE SOUZA - 

OAB:5480/MT, LUCAS DIAS DE CAMPOS - OAB:16929, ROBERTO DIAS 

DE CAMPOS - OAB:2850-A/SP, ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - 

OAB:15556/MT, TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 20360-59.2014 – Cód. 885778

VISTOS, ETC.

Consoante certidão de fl. 283, embora devidamente intimado, o perito 

deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para manifestar-se 

expressamente, deixando entrever que concorda tacitamente com o valor 

fixado por este juízo, à título de honorários.

Desta feita, prossiga-se no cumprimento do item 4 e seguintes da decisão 

de fls. 266/267.

 Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 785655 Nr: 39523-93.2012.811.0041

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALMEI LYRIO DE ALMEIDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WANDA DE ARAUJO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 39523-93.2012 – Cód. 785655

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, vislumbro que o requerente pretende o 

desarquivamento do feito com o fito de extração de cópias.

Entretanto, conforme bem certificado pelo Sr. Gestor à fl. 80, a simples 

cópia do processo pode ser obtida pelo patrono do requerente habilitado 

neste feito, junto ao Setor de Arquivo deste Fórum, sem a necessidade de 

desarquivamento dos autos.

Contudo, a fim de atender ao pleito de fl. 81, concedo o prazo de 5 (cinco) 

dias para a extração de cópias e, após, nada sendo requerido, retorne, 

imediatamente os autos ao arquivo.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1059940 Nr: 51041-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 51041-75.2015 (Cód. 1059940)

VISTOS, ETC.

Defiro a pretensão ministerial de fl. retro, razão pela qual, intime-se, 

pessoalmente, a autora para manifestar-se em prosseguimento, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da demanda.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1224399 Nr: 12957-34.2017.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCFA, PCFADG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADGJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZORAIDE OLIVEIRA SOARES - 

OAB:2443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Processo n.º 12957-34.2017 (Cód. 1224399)

VISTOS, ETC.

 Trata-se de Ação de Execução de Pensão Alimentícia/Cumprimento de 

Sentença ajuizada por Priscilla Conceição França Auad, representada por 

sua genitora, Patricia Conceição França Auad em face de Donato Alves da 

Guia Junior, todos qualificados nos autos.

 Compulsando o presente feito, verifico que intimada pessoalmente, a 

parte autora deixou transcorrer in albis o prazo assinalado.

Concitado a manifestar-se o parquet vindicou pela extinção da demanda, 

nos termos do art.485, inciso III, do NCPC, fl.52.

Outrossim, dessume-se do comando da lei processual civil, que o 

comportamento da espécie enseja a extinção do processo.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do novo Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito.

 Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as baixas e anotações 

estilares, em seguida arquivando-se o processo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1019185 Nr: 31473-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBADM, JVADM, JADES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11627, JULIANO ALVES ROSA - OAB:11.722/MT

 Processo nº. 31473-73.2015 (Cód. 1019185)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que os exequentes informam por meio da 

petição de fls.122/123, que o executado deixou de dar cumprimento ao 

acordo outrora formulado entre as partes, postulando pela revigoração de 

seu mandado de prisão civil.

Desta feita, intime-se o executado para que em três dias manifeste-se 

quanto às alegações dos exequentes, ressaltando que não apresentando 

justificativa plausível a despeito do inadimplemento do débito alimentar, não 

comprovando que o fez ou, ainda, não efetuando o pagamento no prazo 

mencionado, ser-lhe-á decretada a prisão civil.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1110154 Nr: 14736-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LUÍS CESAR - 

OAB:4030-O, Carlos Eduardo Lopes - OAB:20.499-B, CLEUZA ALVES 

DE OLIVEIRA - OAB:21.520, JONATAS PEIXOTO LOPES - OAB:20920/0, 
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JULIANA MACHADO RIBEIRO - OAB:15581/MT, LELIA FELIPE DOS 

SANTOS - OAB:10473, LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO- - 

OAB:14415/MT, PAULO COSME DE FREITAS - UFMT - OAB:3739, 

SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4.699, SILVIA REGINA SIQUEIRA 

LOUREIRO OLIVEIRA - OAB:7.149-B/MT, UFMT/NPJ - NUCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:000-C

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 14736-58.2016 (Cód. 1110154)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Execução de Alimentos proposta por Jordan Okayama 

Chrisóstomo, em face de Humberto Chrisóstomo, ambos qualificados nos 

autos.

Depreende-se dos autos que o requerente, às fls.81/82 postulou a 

desistência da ação.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, por conseguinte, com fundamento 

no artigo 485, inciso VIII, do CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do art. 90, caput, do NCPC, devendo, no entanto, estas permanecerem 

suspensas, em razão dele fazer jus aos benefícios da assistência 

judiciária gratuita concedida à fl. 17.

Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as baixas e anotações 

estilares, em seguida arquivando-se o processo.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 951808 Nr: 820-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALSDM, SSDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA (UNIC) - OAB:7590-B/MT, CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522, UNIJURIS - OAB:

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, oficie-se ao empregador do executado para que 

proceda com o desconto da pensão alimentícia, na forma determinada à 

fl.10.Ciência ao Ministério Público.Sem custas e despesas 

processuais.Decorrido o prazo recursal, arquivem-se, observadas as 

baixas e formalidades necessárias.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se. 

Cuiabá/ MT, 29 de outubro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 227931 Nr: 35136-79.2005.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUÍSIO SIQUEIRA MATTA - 

OAB:2466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAYANA KAREN DA SILVA 

SEBA - OAB:15509

 Processo n° 35136-79.2005 – Cód. 227931VISTOS, ETC.Compulsando os 

autos, vislumbro que às fls. 60/61, há pedido de substituição de curadora, 

interposta por Tainá Candida de Almeida Gontijo Carneiro.Aduz a 

requerente que a Sra. Isaura Maria de Almeida (curadora da interditada 

Sra. Sonia Regina), possui, atualmente 92 (noventa e dois anos), não 

possuindo mais condições físicas de cuidar da curatelada.Afirma ainda 

que todas, Sra. Tainá Cândida (requerente), Sra. Isaura Maria (curadora) e 

Sra. Sônia Regina (interditada) residem na cidade de Brasília/DF.Desta 

feita, embora o processo de interdição da requerida tenha tramitado neste 

juízo, o pedido de substituição de curadora deverá tramitar no local de 

residência da interditada.Isso porque, consoante entendimento pacificado 

no Superior Tribunal de Justiça, o princípio da perpetuatio jurisdictionis 

deve ser flexibilizado, a fim de fixar a competência para o processamento 

e julgamento de casos envolvendo análise da capacidade de pessoas 

para o local de residência do interditado. (...) Neste caso concreto, 

conforme afirmação da requerente, a interditada reside na cidade de 

Brasília/DF, razão pela qual, indefiro o processamento do pedido de fls. 

60/61, devendo a requerente pleitear a substituição de curadora no 

domicílio da interditada.Intime-se e cumpra-se.Às providências.Cuiabá/MT, 

29 de outubro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 759562 Nr: 11873-71.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANDES GONÇALVES DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 11.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Processo n° 11873-71.2012 (Cód. 759562 )

VISTOS, ETC.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para manifestar-se, nos termos da 

certidão de fl.143, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1153362 Nr: 33203-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBDS, DBDS, CBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:16.438

 Processo n.º 33206-85.2016 (Cód. 1153362)

VISTOS, ETC.

 Trata-se de Ação de Execução de Título Judicial – Obrigação de Prestar 

Alimentos ajuizada por Thiago Brandão de Souza e Diego Brandão de 

Souza, representados por sua genitora, Camila Brandão dos Santos em 

face de Waldeir Pereira de Souza, todos qualificados nos autos.

 Compulsando o presente feito, verifico que intimada pessoalmente, a 

parte autora deixou transcorrer in albis o prazo assinalado.

Concitado a manifestar-se o parquet vindicou pela extinção da demanda, 

nos termos do art.485, inciso III, do NCPC, fl.99.

Outrossim, dessume-se do comando da lei processual civil, que o 

comportamento da espécie enseja a extinção do processo.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do novo Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito.

 Na sequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 90, caput, do NCPC, todavia, 

suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita concedida, fl.35.

Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as baixas e anotações 

estilares, em seguida arquivando-se o processo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1132092 Nr: 23912-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAMDC, GKDMC, GHMC, JDMHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO AUGUSTO MARTINS 

MAMORE - OAB:21436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo n° 23912-61.2016 (Cód. 1132092)

VISTOS, ETC.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para manifestar-se, nos termos da 

certidão de fl.105, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1289614 Nr: 4809-97.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDS, MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILSON P. CAPINÉ - OAB:34962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória n° 4809-97.2018 – Cód. 1289614

 VISTOS, ETC.

Considerando que estão suspensas as perícias agendadas por esta 

magistrada, as quais seriam realizadas por médico oficial credenciado pela 

Secretaria de Justiça, e, ainda, tendo em vista que este juízo não possui 

convênio com qualquer entidade que realize a referida perícia, com 

gratuidade de justiça, oficie-se ao juízo de origem, a fim de que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, informe quanto à viabilidade de realização da perícia 

por médico particular, bem assim no tocante a forma de pagamento dos 

honorários médicos, sob pena de devolução da missiva sem cumprimento.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1103892 Nr: 12086-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILGM, DLGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BVSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR FEITOZA PEREIRA - 

OAB:16.379/MT, JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS FILHO - OAB:23.822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro, por ora, a inclusão dos avós paternos no polo 

passivo da presente demanda.Sem prejuízo, deverá o Sr. Gestor 

certificar-se quanto ao cumprimento da Carta Rogatória, expedida à fl. 

149. Às providências.Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1245618 Nr: 19783-76.2017.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCOC, MCOC, CRDO, ACOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA GUIMARAES - 

OAB:MT/15637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA REGINA SOUZA - 

OAB:14947, MONICA PRETEL FEITOSA - OAB:OAB/MT 13368

 Processo n.° 19783-76.2017 (Cód. 1245618)

VISTOS, ETC.

Considerando o aporte da petição e documentos de fls.89/97, a qual 

informa o pagamento do débito exequendo, manifeste-se a parte autora, 

acerca de eventual saldo remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, com decurso do alusivo prazo, volvam-me conclusos para 

deliberação.

Às providências.

Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203461 Nr: 18078-63.2005.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIMARA CRUZ OLIVEIRA - 

OAB:23431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILMA DE FÁTIMA 

RODRIGUES DE MORAIS - OAB:2.826/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSIMARA CRUZ 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 18078-63.2005.811.0041, 

Protocolo 203461, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1117068 Nr: 17504-54.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABELLA PATRICIA MACEDO 

PEREIRA MAIA - OAB:17.274-O/MT, PEDRO AUGUSTO DE ARAÚJO 

MARQUES BARBOSA - OAB:12547 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELLO AUGUSTO DOS 

SANTOS NOCCHI - OAB:14.913-B/OAB-MT, NERY DOS SANTOS DE 

ASSIS - OAB:15015-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZABELLA PATRICIA 

MACEDO PEREIRA MAIA, para devolução dos autos nº 

17504-54.2016.811.0041, Protocolo 1117068, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1167981 Nr: 39271-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL ALVES DA SILVA ARAUJO, MARCIA CECILIA 

DE MATOS GALVAO, JEORGE CATARINO MATOS DE ARAÚJO, ARTHUR 

APARECIDO ALVES DE ARAUJO, VERONICA APARECIDA ALVES DE 

ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GERVASIO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA VANESSA POLON - 

OAB:19.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIO MARCIO 

BORGES MODESTO, para devolução dos autos nº 

39271-51.2016.811.0041, Protocolo 1167981, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1016589 Nr: 30372-98.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 14.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EURICO MARQUES 

LUZ - OAB:6.070

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no art. 431 e seguintes da C.N.G.C. e art. 234 do CPC, 

impulsiono os autos para intimar o(a) advogado(a) FABIO DIAS FERREIRA 

a devolver os autos em epígrafe no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 840802 Nr: 45152-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA HELOISA ALVES PEREIRA, GABRIEL LIMA 

COSTA, FERNANDA GÉSSICA COSTA NUNES, PAULA JANAINA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 5324, DAIANNE FONSECA MILHOMEM - 

OAB:19.686, Iana Heduyna Paes Lucas - OAB:17.699-OAB-MT, 

ISABELLA ALMEIDA THOMAZINI - OAB:, JOÃO VINICIUS LEVENTI DE 

MENDONÇA - OAB:16363, LUCIANA ROBERTA BRITO SILVA RAMOS 

COSTA - OAB:11.197, RUBIA SIMONE LEVENTI - OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no art. 431 e seguintes da C.N.G.C. e art. 234 do CPC, 

impulsiono os autos para intimar o(a) advogado(a) JOAO VINICIUS 

LEVENTI DE MENDONÇA a devolver os autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 389364 Nr: 24997-29.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) advogado(a) -José Ricardo Costa 

Marques Corbelino, OAB/MT nº5486 do desarquivamento dos autos para 

comparecer em cartório ou requer o que de direito, em 05 (cinco) dias, sob 

pena do retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 748706 Nr: 362-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10143, JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - OAB:17081/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS LUCIO DANTAS - 

OAB:23.762-O, LUCIO MAURO DANTAS - OAB:13712/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no art. 431 e seguintes da C.N.G.C. e art. 234 do CPC, 

impulsiono os autos para intimar o(a) advogado(a) LUCIO MAURO DANTA 

a devolver os autos em epígrafe no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 335227 Nr: 5937-07.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLVS, IDJA, LEVS, SLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO QUINTEIRO DE 

ALMEIDA JUNIOR - OAB:14.180-E, DANIEL FRANCISCO FELIX - 

OAB:11.158.B, HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE - OAB:4.300/MT, 

LUCAS FRATARI DA S.TAVARES OAB-11445 - OAB:, MARCUS 

VINICIUS ARAUJO FRANÇA - OAB:3979-TO, MILTON MARTINS MELLO 

- OAB:3811, MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no art. 431 e seguintes da C.N.G.C. e art. 234 do CPC, 

impulsiono os autos para intimar o(a) advogado(a) MOSAR FRATARI 

TAVARE a devolver os autos em epígrafe no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 445196 Nr: 19914-95.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO NUNES GUIMARÃES, LUISA NUNES 

GUIMARAES, LENISE NUNES GUIMARÃES, DANILO NUNES GUIMARÃES, 

RONILDA DE CASTRO SANTUÁRIO SILVA, INGRID SANTUÁRIO 

GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ROGERIO OLIVEIRA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.017/MT, ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:4677-O/MT, DARCI INES JAGER PEREGO - OAB:15901, DARCI INES 

JAGER PEREGO - OAB:15901/O, FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN 

- OAB:5925, MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

19.840, MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - 

OAB:13.645/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT, ROBINSON HENRIQUE PEREGO - OAB:18.498/MT, 

ROGÉRIO NUNES GUIMARÃES - OAB:6.569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no art. 431 e seguintes da C.N.G.C. e art. 234 do CPC, 

impulsiono os autos para intimar o(a) advogado(a) PEDRO SYLVIO SANO 

LITVA a devolver os autos em epígrafe no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1029231-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE FRANCISCA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDUINA SILVA DE SOUZA (REQUERIDO)

CENY MARIANO DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1029231-22.2018 VISTOS, ETC. Inicialmente, vislumbro que a 

parte autora pretende a concessão da assistência judiciária gratuita, 

encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se 

dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, 

concedo-lhe o benefício pretendido. Prosseguindo, vislumbro tratar-se de 

Ação de Substituição de Curador ajuizada por Alaide Francisca de Souza 

em face de Liduina Silva de Souza (interditada), e sua curadora Ceny 

Mariana de Souza, todos qualificados nos autos. Relata na exordial, que a 

autora é irmã da Srª. Liduina, a qual fora interditada judicialmente, nos 

autos nº.376/1996, que tramitou pela antiga Vara Única da Comarca de 

Juína, oportunidade em que a Srª.Lourenice, foi nomeada curadora. 

Todavia, devido problemas de saúde, relata que em 20/07/2010 foi 

deferida a substituição de curatela, que tramitou perante o juízo da 1ª Vara 

Cível da Comarca de Juína/MT, ação na qual, substituiu a Sra. Lourenice, 

pela requerida Srª. Ceny. Discorre que a Srª. Ceny, era cunhada da 

interditada, e que após o término do casamento com seu irmão, a atual 

curadora firmou uma manifestação expondo que não tem mais condição 

de exercer o munus(ID.15176513 - Pág. 1), além de a interditada estar 

residindo com a requerente, sua irmã. Em decorrência, a autora postula a 

concessão de tutela provisória para que seja nomeada como curadora 

especial da interditada e, ao final, pretende seja julgada a ação 

procedente, nomeando-a como curadora em definitivo. Vieram-me os 

autos conclusos. É o Relatório. Decido. Analisando o pedido de tutela 

provisória vindicado, necessário salientar que o artigo 300, caput, da lei 

processual exige, para o deferimento da medida de urgência, elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. O artigo 762 do Código de Processo Civil, por 

sua vez, estipula que em caso de extrema gravidade, o juiz poderá 

suspender o tutor ou o curador do exercício de suas funções, nomeando 

substituto interino. No caso dos autos, constato que tais requisitos legais 

se perfazem presentes. Isso, pois, evola-se dos documentos acostados à 

inicial, que a requerida fora interditada por sentença judicial, encartada no 

ID. 15176492 - Pág. 11, de maneira que, a princípio, não tem condições de 

responder por seus atos. Consigno, ainda, que a lei civil autoriza a 

aplicação das regras concernentes ao instituto da tutela à curatela, 

conforme artigos 1.774 e 1.781 do Código Civil, de maneira que, nas 

hipóteses em que o curador constituído não exercer suas funções a 

contento ou, conforme a situação retratada, não mais puder exercê-la, há 

a possibilidade de sua substituição, tal como prevê o artigo 1.764, II, da 

mencionada lei, senão vejamos: Art. 1.764. Cessam as funções do tutor: I 

- ao expirar o termo, em que era obrigado a servir; II - ao sobrevir escusa 

legítima; III - ao ser removido. No caso dos autos, verifico que além de 

haver autorização legal para a substituição da curadoria, a situação 

retratada amolda-se a norma, eis que a atual curadora, Srª. Ceny, 

manifestou o desinteresse em continuar exercendo o munus, ID. 15176513 

- Pág. 1, pois, com o rompimento do relacionamento conjugal com o irmão 

da interditada, encontra-se sozinha para manter o seu sustento, 

necessitando trabalhar para arcar com suas despesas, não tendo mais 

tempo, segundo alega, para dedicar-se integralmente a interditada. Demais 

disso, ressai da peça de ingresso que a curatelada está residindo com a 

autora, sua irmã, e, em contrapartida, não mais existe vínculo de 

parentesco entre a atual curadora e a curatelada. A requerente, por sua 

vez, é irmã da incapaz, logo, parente consanguínea que, a princípio, se 

encontra em condições de exercer a curatela. Assim, vislumbro que o 

trâmite regular da demanda poderá ocasionar prejuízo com relação a 

própria pessoa da interditada, na medida em que a sua curadora, outrora 

responsável por gerir sua vida, não mais tem disponibilidade para 

dispensar-lhe os cuidados necessários em tempo integral, tal como vinha 

desempenhando, demonstrando ser imperativa a substituição pretendida, 

lembrando, ainda, que a interditada está sendo amparada por sua irmã, ora 

requerente, justificando, pois, a nomeação desta ao encargo, notadamente 

diante da inexistência de cônjuge ou descendentes, de sorte que, nos 

termos da ordem estabelecida pelo art. 1.775 do Código Civil, nada impede 

a sua nomeação. Desta feita, devidamente comprovada a incapacidade da 

requerida/interditada e a necessidade da nomeação de nova curadora, 

imperativo o acolhimento da liminar pretendida. Pondero, ainda, que não 

vislumbro o perigo de irreversibilidade do deferimento da tutela de urgência 

vindicada, eis que poderá ser revogada a qualquer momento, acaso 

demonstrado que a interditada possa estar em situação de risco. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, 

SUSPENDO do encargo a requerida Ceny Mariana de Souza e, por 

conseguinte, NOMEIO a Srª. Alaide Francisca de Souza (irmã) como 

curadora provisória da requerida Liduina Silva de Souza, a fim de que 

possa assisti-la nos atos de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei 

13.146/2015) e determino o cancelamento imediato do alvará de curatela 

concedido à requerida Ceny Mariana de Souza, devendo ser oficiado ao 

Serviço Registral Civil das Pessoas Naturais, para os devidos fins. Em 

decorrência, determino seja lavrado o termo de compromisso em favor de 

Alaide, nos moldes do artigo 759 do Código de Processo Civil, ficando 

autorizado, provisoriamente, à curadora ora nomeada, a realizar os atos 

necessários para gerir e administrar os bens da curatelada, ressaltando 

que, por ora, o exercício de seu munus será exclusivamente para fins de 

postulação e recebimento de benefício perante o INSS, representação 

perante entidades médico-hospitalares e demais atos inerentes a ambas, 

bem como representação perante órgãos públicos e empresas privadas, 

ficando a curadora provisória obrigada à prestação de contas quando 

instada para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do 

CPC e as respectivas sanções. Lavre-se o Termo de Curatela Provisória, 

devendo constar que fica terminantemente vedada à alienação ou 

oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou de qualquer outra 

natureza, pertencentes a interditada, e ainda, a proibição da Curadora de 

fazer empréstimo bancário/financiamento em nome da Interditada, salvo, 

em quaisquer das hipóteses, com autorização judicial. Após, determino 

que a equipe técnica, formada por uma psicóloga e uma assistente social 

lotadas neste Fórum, procedam com a realização de estudo psicossocial 

na residência da requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de verificar 

a atual situação da interditada e a possibilidade da concessão da curatela 

definitiva em seu favor. Com a juntada do relatório psicossocial, 

manifeste-se o Ministério Público e, na sequência, conclusos. No mais, nos 

termos do artigo 761 do CPC/2015[1], cite-se a curadora para, querendo, 

contestar a arguição no prazo de 5 dias. Após, intime-se a autora para, 

querendo, impugnar no prazo legal e, na sequência, manifeste-se o 

Ministério Público. No que atine a interditada, diante da colidência de 

interesses, nos termos do artigo 72, inciso I e parágrafo único, do 

CPC/2015, nomeio para exercer o múnus de curador especial, a 

Defensoria Pública deste Estado, na pessoa de um de seus i. Defensores, 

que deverá ser intimado para ciência da nomeação, bem assim para 

requerer o que entender de direito. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito [1] Art. 761. Incumbe ao Ministério Público ou a 

quem tenha legítimo interesse requerer, nos casos previstos em lei, a 

remoção do tutor ou do curador. Parágrafo único. O tutor ou o curador 

será citado para contestar a arguição no prazo de 5 (cinco) dias, findo o 

qual observar-se-á o procedimento comum.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038146-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA LORRAINE STROBEL FERRACIN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN DOUGLAS RONDON ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1038146-60.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença cujo título executivo judicial correlato é originário 

de demanda que tramitava na 4ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Capital, todavia, o presente fora distribuído para esta 

serventia cível. Desta feita, a teor do disposto no artigo 516, II, do Código 

de Processo Civil, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para 

processar e julgar este feito, e, na sequência, determino a remessa à 4ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. Providencie o 

Sr. Gestor o necessário à implementação da presente decisão. Intimem-se. 

Às providências. Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1023916-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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KATIA REGINA BESERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO RODRIGUES SILVA OAB - MT20803/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO SANTANA BESERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1023916-13.2018 VISTOS, ETC. Compulsando o processo, 

verifico que o n. causídico subscritor da peça de ID. 14494016, ao invés 

de peticionar nos autos da ação de inventário, objeto da pretensão de 

antecipação de tutela, efetuou a distribuição da petição, evidentemente por 

equívoco, já que ressai do aludido requerimento, inclusive, o número da 

ação de inventário. Em decorrência, determino o cancelamento do 

protocolo do presente, intimando-se o causídico para ciência e 

providências. Às providências. Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1035885-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY DO CARMO BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1035885-25.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cuida-se de 

Expedição de Alvará Judicial apresentado por Rosely do Carmo Bueno 

Freitas, qualificada nos autos, visando o recebimento do crédito atinente 

ao PIS, depositados na Caixa Econômica Federal, não recebidos em vida 

pelo de cujus Henrique Moreira de Freitas, genitor da interessada. Ao final, 

postula a remessa de ofício à instituição bancária mencionada, com o 

desiderato de obter o saldo existente em favor do extinto, bem assim a 

expedição do alvará de levantamento, além da concessão dos benefícios 

da justiça gratuita. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, verifico que a parte interessada pretende a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possuí condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo 

do seu próprio sustento. Entretanto, nas ações em que se pretende a 

expedição de Alvará, que tenham por objeto os direitos deixados pelo de 

cujus, deve-se levar em consideração, para a análise do requerimento de 

justiça gratuita, a quantia a ser recebida pela requerente, e não a 

capacidade do próprio interessado, vez que as custas processuais e 

demais despesas serão suportadas pelo valor que se pretende receber, 

razão pela qual, postergo a apreciação do pedido de assistência gratuita 

para momento posterior. Pois bem, necessário salientar que a Lei n.º 

6.858/80, a qual dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou 

sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, 

pontua em seu artigo 1° que: Art. 1º - Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Depreende-se da normativa supra transcrita que, para o 

recebimento de valores devidos ao extinto e não pagos em vida, há a 

exigência de comprovação da condição de dependentes habilitados 

perante a previdência social, ou, na sua falta, aos sucessores previstos 

na lei civil. Nesta toada, determino a expedição de ofício ao INSS, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo quem são os 

dependentes habilitados do de cujus Henrique Moreira de Freitas. Com a 

resposta do INSS nos autos, intimem-se a parte autora para manifestar-se 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito. Sem 

prejuízo, expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, requisitando 

informações, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventuais créditos 

depositados em favor do extinto, a título de PIS. Consigne, no alusivo ofício 

que, sendo constatada a existência de saldo positivo, deverá ser efetuado 

o depósito na Conta Única do Poder Judiciário, devendo o Sr. Gestor 

deverá proceder com a vinculação dos valores. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 31 de outubro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1035652-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1035652-28.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

necessário salientar que a parte autora postula a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, todavia, não acostou ao feito 

a necessária e indispensável declaração de hipossuficiência, a ser 

firmada por ela firmada, bem assim qualquer documento que demonstre 

que preenche os requisitos para o deferimento da benesse pretendida, 

assim, faculto que seja acostado ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

fim de regularizar a situação apontada, sob pena de ser indeferido o 

benefício de assistência judiciária. Decorrido o aludido interregno sem 

qualquer manifestação, certifique-se e, em seguida, conclusos. Por outro 

lado, atendida a determinação supra, após certificada a ocorrência, 

prossiga no cumprimento da decisão que se segue. Prosseguindo, 

vislumbro tratar-se de Alvará Judicial apresentado por Francisca Vieira da 

Silva, qualificada nos autos, visando o recebimento do crédito atinente 

FGTS e PIS, depositados na Caixa Econômica Federal, não recebidos em 

vida pelo de cujus Jose Carlos Vieira da Silva, filho da interessada. Ao 

final, postula a remessa de ofício à instituição bancária mencionada, com o 

desiderato de obter o saldo existente em favor do extinto, bem assim a 

expedição do alvará de levantamento, além da concessão dos benefícios 

da justiça gratuita. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, necessário salientar que a Lei n.º 6.858/80, 

a qual dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de 

valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, pontua em seu 

artigo 1° que: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos 

empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Depreende-se da 

normativa supra transcrita que, para o recebimento de valores devidos ao 

extinto e não pagos em vida, há a exigência de comprovação da condição 

de dependentes habilitados perante a previdência social, ou, na sua falta, 

aos sucessores previstos na lei civil. Nesta toada, determino a expedição 

de ofício ao INSS, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este 

juízo quem são os dependentes habilitados do de cujus José Carlos Vieira 

da Silva. Com a resposta do INSS nos autos, intimem-se a parte autora 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito. Sem prejuízo, expeça-se ofício à Caixa Econômica 

Federal, requisitando informações, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre 

eventuais créditos depositados em favor do extinto, a título de FGTS e PIS. 

Consigne, no alusivo ofício que, sendo constatada a existência de saldo 

positivo, deverá ser efetuado o depósito na Conta Única do Poder 

Judiciário, devendo o Sr. Gestor deverá proceder com a vinculação dos 

valores. Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1037917-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE GARCIA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1037917-03.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cuida-se de 

Expedição de Alvará Judicial apresentado por Adelaide Garcia Teixeira, 

qualificada nos autos, visando o recebimento do crédito atinente ao PIS, 

depositados na Caixa Econômica Federal, não recebidos em vida pela de 

cujus Sonia Aparecida Teixeira, filha da interessada. Ao final, postula a 

remessa de ofício à instituição bancária mencionada, com o desiderato de 

obter o saldo existente em favor da extinta, bem assim a expedição do 

alvará de levantamento, além da concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. 

Inicialmente, verifico que a parte interessada pretende a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que não possuí 

condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do seu 

próprio sustento. Entretanto, nas ações em que se pretende a expedição 

de Alvará, que tenham por objeto os direitos deixados pela de cujus, 

deve-se levar em consideração, para a análise do requerimento de justiça 

gratuita, a quantia a ser recebida pela requerente, e não a capacidade do 

próprio interessado, vez que as custas processuais e demais despesas 

serão suportadas pelo valor que se pretende receber, razão pela qual, 

postergo a apreciação do pedido de assistência gratuita para momento 

posterior. Pois bem, necessário salientar que a Lei n.º 6.858/80, a qual 

dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores 

não recebidos em vida pelos respectivos titulares, pontua em seu artigo 1° 

que: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e 

os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida 

pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos 

dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da 

legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Depreende-se da 

normativa supratranscrita que, para o recebimento de valores devidos à 

extinta e não pagos em vida, há a exigência de comprovação da condição 

de dependentes habilitados perante a previdência social, ou, na sua falta, 

aos sucessores previstos na lei civil. Nesta toada, determino a expedição 

de ofício ao INSS, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este 

juízo quem são os dependentes habilitados da de cujus Sonia Aparecida 

Teixeira. Com a resposta do INSS nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender 

de direito. Sem prejuízo, expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, 

requisitando informações, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventuais 

créditos depositados em favor da extinta, a título de PIS. Consigne, no 

alusivo ofício que, sendo constatada a existência de saldo positivo, 

deverá ser efetuado o depósito na Conta Única do Poder Judiciário, 

devendo o Sr. Gestor deverá proceder com a vinculação dos valores. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034377-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OSMAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYZA ANDRADE FLORENTINO DA SILVA (RÉU)

SILMARA ANDRADE FLORENTINO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1034377-44.2018 VISTOS, ETC. Analisando a peça de 

Embargos de Declaração, aportada aos autos no ID. 15930570, em que 

noticia que as custas processuais haviam sidos recolhidas no ID. 

15889698, verifico que foi aviada tempestivamente, razão pela qual passo 

à sua análise. Pois bem. Em atenção aos embargos compulsei novamente 

os autos, constatando que assiste razão à parte autora em manejar a 

alusiva peça, eis que quando da determinação de recolhimento das custas 

(ID. 15854429), o requerente já havia encartado ao feito o comprovante 

correlato, ID. 15889698, de maneira que o recurso merece acolhida. ANTE 

O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC/2015, RECEBO E 

JULGO PROCEDENTE os presentes Embargos de Declaração para retificar 

a decisão outrora lançada nos termos acima delineados e, em 

decorrência, passo à análise da exordial, notadamente no que atine a 

pretensão liminar. Inicialmente, vislumbro tratar-se de Ação de Revisão de 

Alimentos ajuizada por Jose Osmar da Silva em face de Maysa Andrade 

Florentino da Silva, Daisy Maria Andrade Florentino da Silva, Hrays 

Andrade Florentino da Silva, representados por sua genitora Silmara 

Andrade Florentino, todos qualificados nos autos. Aduz o requerente que 

é pai dos infantes, e, restou definido em juízo, que o postulante pagaria a 

título de pensão alimentícia aos filhos menores o valor de R$ 2.364,00, com 

reajuste anual de 8%, atualmente correspondente à R$ 2.500,00. Verbera 

que em agosto de 2018, sofreu um acidente, que resultou uma fratura no 

crânio, a qual deixou o autor impossibilitado fisicamente de exercer sua 

profissão, passando a viver apenas com aluguel dos imóveis que possui, 

em decorrência desses, pleiteia, em sede de tutela de urgência, a revisão 

dos alimentos para minorá-los. Além do mais, postula, liminarmente, a 

exoneração dos alimentos em relação à filha Maysa, sustentando que a 

mesma atingiu a maioridade e, reside em um dos seus imóveis alugados, 

que também trabalha e cursa o ensino superior, de maneira que não 

haveria mais razão em continuar a manter o pagamento a referida pensão. 

Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Analisando o pedido de tutela provisória vindicado, necessário salientar 

que o artigo 1.699, do Código Civil, dispõe que “Se, fixados os alimentos, 

sobrevier mudança na fortuna de quem os supre, ou na de quem os 

recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as 

circunstâncias, exoneração, redução, ou majoração do encargo”. O artigo 

300, caput, da lei processual, por sua vez, exige, para o deferimento da 

tutela provisória de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

averiguando-se, ainda, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Nesse sentido, tenho que tais requisitos não se perfazem 

presentes. Isso, pois, os alimentos se fundam na presunção de 

necessidade e o dever de sustento dos pais para com os filhos menores 

e, no caso dos autos, constato em uma análise perfunctória, que o autor 

encarta documentos que não denotam, a priori, a modificação em sua 

possibilidade de pagar os alimentos a respaldar a redução antecipada dos 

mesmos, visto que embora tenha acostado os laudos médicos e os 

contratos de aluguéis dos seus imóveis alugados, não é possível, neste 

momento, depreender a diminuição de sua capacidade financeira. 

Vislumbro, ainda, a existência de perigo de dano inverso, levando em 

consideração que a ação possui como fundamento a exoneração de 

alimentos, de maneira que a exoneração, como pretendida, em caráter 

liminar, pode ser prejudicial ao sustento dos alimentados. Por derradeiro, 

importante salientar, que em relação à Maysa, embora tenha implementado 

a maioridade, exige-se que a prova apresentada nos autos, seja suficiente 

para demonstrar que a alimentanda não necessita mais do recebimento da 

aludida pensão, tendo em vista que a maioridade civil, por si só, não 

enseja a exoneração dos alimentos, isso, pois, a relação parental persiste, 

podendo justificar a permanência do encargo alimentar. Logo, em face das 

alegações apresentadas, imperativo o indeferimento da tutela provisória. 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 300, §3º, do NCPC, INDEFIRO a tutela 

de urgência pretendida. Na sequência, com fulcro no artigo 9º, § 2º da Lei 

nº 5.478, de 1968, designo audiência de tentativa de conciliação, instrução 

e julgamento para o 24 de janeiro de 2019, às 16h00min., por ausência de 

data anterior na pauta. Citem-se os requeridos na pessoa de sua 

representante legal e intimem-se as partes, a fim de que compareçam na 

audiência outrora designada, acompanhados de seus respectivos 

advogados e testemunhas. Ressalto que a ausência do requerente, 

acarretará a extinção e arquivamento do processo e, enquanto a ausência 

da representante legal dos alimentados implicará em revelia, além de 

confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 7º da Lei nº. 

5.478/68, todavia, não haverá a incidência dos efeitos materiais previstos 

em lei em decorrência da indisponibilidade do direito. De outro viés, caso 

não haja acordo entre as partes na audiência, poderão os alimentados 

contestarem a ação, desde que o façam por intermédio de advogado, 

passando-se, em seguida, à oitiva de testemunhas e à prolação de 

sentença. (art. 9º da Lei nº. 5.478/68). Expeça-se o necessário. Ciência 
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ao Ministério Público. Às providências. Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005962-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON ROBERTO DE SOUZA (AUTOR(A))

ZENITA FRANCISCO DE MORAIS (AUTOR(A))

NILVA MARIA CEOLIN PERIPOLLI (AUTOR(A))

WINDILSON CESAR PEREIRA MORAES (AUTOR(A))

JEAN DAMACENA SANTOS (AUTOR(A))

HENRIK VAN OLIVEIRA (AUTOR(A))

CELIS CAMARA MONCAO (AUTOR(A))

MARCOS CEZAR CASTELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022307-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVEIRA FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA OAB - MT0011510A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003956-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA CONSTANTINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033797-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS BONFIM (IMPETRANTE)

JULIANA RIBEIRO E SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326/O (ADVOGADO(A))

ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO OAB - MT21838/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA AMTU (IMPETRADO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MS5858-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Com essas 

considerações, DENEGO o mandado de segurança, via de consequência 

extingo os autos sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I e VI 

do Codex Adjetivo Civil. Sentença não sujeita ao reexame necessário, 

conforme inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09. Sem custas 

processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes. 

P.I.C.OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007372-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE JESUS FIGUEIREDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007372-47.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: VERA LUCIA DE JESUS 

FIGUEIREDO IMPETRADO: ARNON OSNY MENDES LUCAS PRESIDENTE DO 

DETRAN/MT Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte autora 

pugna pela extinção e o arquivamento do presente feito (id. 14430826). 

Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela autor no id. 14430826, fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Sem 

Custas processuais. Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado 

dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016648-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SANTANA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT0018501A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELITON FAUSTO LIMA (RÉU)

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

Estado de Mato Grosso (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: " Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, vindicada na inicial. No mais, citem-se os requeridos 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado às 

advertências legais. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1017043-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIANO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Vistos etc. No prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as partes as provas que pretendem produzir na contenda, 

justificando-as. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010168-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Processo em fase de liquidação de 

sentença por arbitramento. Para tanto, intimem-se as partes para que, no 

prazo sucessivo de 30 dias, apresentem pareceres ou documentos 

elucidativos (art. 510, CPC), inclusive os documentos, eventualmente, 

solicitados pela parte exequente. Oportunamente deliberarei sobre a 

necessidade de nomeação de perito para a realização dos cálculos, 

observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007735-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GONCALVES LOPES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Processo em fase de liquidação de 

sentença por arbitramento. Para tanto, intimem-se as partes para que, no 

prazo sucessivo de 30 dias, apresentem pareceres ou documentos 

elucidativos (art. 510, CPC), inclusive os documentos, eventualmente, 

solicitados pela parte exequente. Oportunamente deliberarei sobre a 

necessidade de nomeação de perito para a realização dos cálculos, 

observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000114-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE AUXILIADORA PROENCA DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000114-54.2016.8.11.0041. AUTOR(A): LEIDE AUXILIADORA PROENCA 

DE AMORIM RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. Inexistindo 

requerimento de cumprimento de sentença, arquive-se o presente feito, 

mediante observância do preconizado na CNGC/MT. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007928-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE OLIVEIRA DE CAMPOS MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Visando a segura análise da necessidade 

de instrução processual e, ainda em observância aos princípios da 

não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na legislação 

processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 dias, especificarem as provas que, eventualmente, pretendem 

produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, justificando ainda 

sua adequação e pertinência para o deslinde do caso sub judice. No mais, 

colha-se parecer ministerial. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023672-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNAN HUDSON COSTA COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: " Isto posto, ausentes as hipóteses legais 

que autorizariam provimento dos presentes embargos (id. 15274104), 

rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial embargado, tal como 

foi lançado. No mais, Aguarde-se o decurso do prazo para o requerido 

apresentar as suas contrarrazões (art. 1.010, §1º, do CPC ). Após, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignado as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do CPC ). Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se."

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 947957 Nr: 59121-62.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRG LINHAS AEREAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT

 Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC. Condeno a parte autora no 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.Preclusas as vias 

recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para cumprimento 

deste comando judicial no prazo legal, arquive-se, mediante as baixas e 

anotações de estilo.P. I. C.Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 373416 Nr: 10146-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMIR CAMPOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383, JOÃO BATISTA DE MORAES - OAB:11059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT

 Autos n.º 373416 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o cálculo apresentado pelo credor.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 918151 Nr: 42185-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Autos n.º 918151 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 832674 Nr: 38258-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA JOSETI RIBEIRO E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8574-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

o feito possa prosseguir.Após, intimem-se as partes para indicar 

assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II).Posteriormente, intime-se o perito a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel 

observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, 

§1º).Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de 

outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1045667 Nr: 44221-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS BEZERRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIERDELE - OAB:10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1045667 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o cálculo apresentado pelo credor.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 391019 Nr: 26879-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALGENI VICENTE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 Autos n.º 391019 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Tendo em vista a prestação de contas (fl. 289v), AUTORIZO o 

levantamento do montante bloqueado na espécie em favor da fornecedora 

dos medicamentos, mediante a expedição do competente alvará.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 939689 Nr: 54456-03.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA RODRIGUES DE MORAES, ANA 

KAROLINE CRISTO DE CAMPOS, GEYSON ARAÚJO DE OLIVEIRA, JOÃO 

PIMENTEL MERGULHÃO, DIHEGO CARDOSO FREIRE, FERNANDO ARANA, 

REGIVÂNIA ALVES VENÂNCIO, VARLENE APARECIDA GONSALVES, 

RODRIGO MOUSSALEM BARRETO, LUCAS DA SILVA LOBATO, LEANDRO 

DE ARRUDA CAMPOS GOTZSCH, PEDRO ANGELO FERREIRA RAMOS, 
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JONY WELLITON BRANDÃO DE LIMA, MARCOS ROBERTO ROMERO 

GARE, MARCUS ROBERTO ROMERO GARE, LEANDRO AGUIAR FREIRE, 

WILSON CELESTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

URBANO SMTU, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362/MT, LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - 

OAB:17.143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILSON RONDON BARBOSA 

- OAB:6764-MT

 Autos n.º 939689 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a obtenção de transação neste feito, revela-se por dispensável a 

realização de audiência de conciliação, razão pela qual passo ao 

saneamento do feito, com espeque no artigo 357, do CPC.

Inexistindo questões preliminares a ser apreciadas e, tendo em vista que 

partes são legítimas e estão regularmente representadas, dou o feito por 

saneado.

Deixo de fixar pontos controvertidos, por entender desnecessário.

 Defiro a realização da prova oral postulada pela parte autora e, para tanto 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05/02/2019, às 

15:00 horas.

Intimem-se as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC).

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes do art. 455 

do CPC.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 389044 Nr: 24763-47.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA DE MATO GROSSO - SINFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE NOBREGA ROCHA - 

OAB:286.551/SP, GEORGE ANDRADE ALVES - OAB:250.016/SP, IURI DO 

LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS - OAB:35075/DF, KAIO 

MARCELLUS DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:35.080/DF, LEANDRO DIAS 

PORTO BATISTA - OAB:36.082/DF, LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA - 

OAB:38.651/SP, MARIA REGINA BENEVIDES DIAS - OAB:39.688/DF, 

RODRIGO DE BITTENCURT MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.º 389044 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

No mais, aguarde-se o desfecho do Agravo de Instrumento interposto pela 

parte autora.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1018487 Nr: 31164-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIDE MARQUES DO ESPÍRITO SANTO, ANTONIA 

MARIANA DE SOUZA CONCEIÇÃO, DALILA BATISTA LENA, JOSEFINA 

OLIVEIRA DE AQUINO, ANTONIO PEDROSO DE ARRUDA, BENEDITO LIDIO 

DA SILVA, MILCE HENRIQUE DA SILVA, LEDA GLÓRIA COSTA MARQUES 

VARELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA, BOLANGER JOSE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 Autos n.º 1018487 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 702151 Nr: 36772-07.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEIDY COSTA NARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.º 702151 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista a prestação de contas (fl. 426v), AUTORIZO o 

levantamento do montante bloqueado na espécie em favor da fornecedora 

dos medicamentos, mediante a expedição do competente alvará.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 882067 Nr: 18071-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENI MORARI DE ANDRADE GUELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, OCIMAR 

CARNEIRO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL LAURINI RUTSATZ - 

OAB:14983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos nº 882067 – Cautelar

 Vistos etc.

 O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração em face da 

sentença prolatada à fl. 166, aduzindo, em síntese, haver omissão no 

citado comando judicial (fl. 167/167v).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.
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Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 952423 Nr: 1186-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTINEIA DIAS DAMACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 

10.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTÁVIO TROVO 

MARQUES - OAB:5268/MT

 Autos n.º 423783 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 913512 Nr: 39192-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA MELO GOMES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB - MT 12.770, LUIZ FERNANDO BARRETO MARTINS - 

OAB:21.306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 913512 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 883569 Nr: 18949-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINA DE OLIVEIRA, AUTO JOSE DE OLIVEIRA 

FILHO, MAURO CÉSAR CORREA DE SOUZA, DIRLENE MIGUELINA 

REZENDE, NEIDE FERNANDES PEREIRA, CARMEN DOMINGAS DA CRUZ, 

MILTON HENRIQUE DE CARVALHO, ALINA MARIA SILVA DE ARAÚJO, 

ELIEL VIEIRA MACHADO, WALDERSON RODRIGUES DA SILVA, LUZIA 

MENDES DA SILVA, ROSA MARIA DA COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Autos n.º 893569 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1069134 Nr: 55029-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS TEODORO J. 

HUMGUENEY IRIGARARAY - OAB:2569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALMIR MAZINI 

JUNIOR - OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, 

MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT, SAULO NIEDERLE PEREIRA 

- OAB:19.759-E

 Autos n.º 1069134 – Embargos à execução

 Vistos etc.

Intimem-se as partes do retorno dos autos da Superior Instância, para que 

requeiram o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nada sendo requerido no prazo assinalado, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1062041 Nr: 51885-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Autos n.º 1062041 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 
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inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 924224 Nr: 45991-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YOSHINOBU NARITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:PROC. DO EST/MT

 Autos n.º 924224 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 865155 Nr: 5719-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCARIS DE AMORIM, MARIO JOSE GOTARDO, 

MARGARIDA COSTA DE OLIVEIRA, LEONIR ALVES DE LIMA, MARIA 

ALZITA DA SILVA, GILMARA LEITE SOARES, MARIA DAS NEVES E 

SILVA, VENANCIA BATISTA E SILVA, LUCILMA FRANCISCA NEVES, ANA 

ROSA DA SILVA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 865155 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 944755 Nr: 57302-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA MILEIDE TRIVELLATO GRASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Autos n.º 944755 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Destarte, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar interesse na liquidação da sentença.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1345967 Nr: 18946-84.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDA DOS SANTOS MOURÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1345967 – Cumprimento de sentença.

 Vistos etc.

Inicialmente, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo, de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

presente execução, nos moldes do art. 535 do CPC.

No mesmo prazo, deve à executada manifestar-se, sob a possibilidade de 

ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

Caso haja impugnação, certifique-se a tempestividade da peça e 

conclusos.

Noutro norte, entendo incabível a concessão do pedido da assistência 

judiciária gratuita vindicado na exordial, devido à capacidade econômica 

da parte autora indicada por meio dos seus proventos mensais (R$ 

9.586,75 líquidos, fl. 20). Faz-se mister destacar que os custos dos 

serviços judiciários exigem pesados investimentos do Estado, devendo a 

gratuidade da justiça, ser destinada aos efetivamente necessitados .

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1045423 Nr: 44075-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILDES FRANCISCA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 Autos n.º 1045423 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 
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apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 214223 Nr: 23243-91.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DJALMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WYLERSON VERANO DE AQUINO 

SOUZA - OAB:3.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 214223 – Cumprimento de sentença

Vistos, etc.

Considerando a vinda do presente feito para este juízo, intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, ratificarem os atos processuais 

até então praticados e/ou requererem o que entenderem de direito.

Intimem-se.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 423783 Nr: 8062-74.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/MT, LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - 

OAB:3098/MT, MIRIAN MARCLAY VOLPATO LEMOS MELO - 

OAB:8733-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL 

MASCARENHAS DIAS - PROC. DO MUNICIPIO - OAB:11.981 - B

 Autos n.º 423783 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 892438 Nr: 24863-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA DE CÁSSIA NUNES DA ROSA, ALEX DE LIMA 

NUNES, ANGÉLICA DE ANDRADE MONTEIRO, ANA CAROLINA SILVA 

LARA PINTO, ALUISIO SOUSA E SILVA JUNIOR, DANIELA CRISTINA DE 

MATTOS SILVESTRE, ELI JAIRO DE ARAUJO, FÁBIO CAMARGO, 

DANIELLE ANTUNES BARRETO FIGUEIREDO, EMANUELLE MARIA 

CAMPOS CURVO, FABIO CRISTIANO BUZZI, FERNANDA MOREIRA DA 

SILVA OLIVEIRA, GLADISTONEY SALES SANTOS, JANEIDE ALVES DE 

RESENDE, JOSIEL SOARES, JULIANA ALMEIDA BORGES, EDINILZA DE 

OLIVEIRA TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Autos n.º 892438 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 733731 Nr: 29986-10.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEVIANNE MONTEIRO FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO ALVES ROSA - 

OAB:11722, WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 733731 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 88/90, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial (fl. 95).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 716004 Nr: 9867-28.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILDA SOUZA DE AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADESBAR ROSA DE ARAUJO - 
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OAB:21.635, MARIA DEISE TORINO - OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 Ante o retorno dos autos do INSS impulsiono o processo para intimar o 

Autor, para se manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 431897 Nr: 11980-86.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA CORDEIRO DUZANOWSKI, 

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO - 

MATO GROSSO SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARIA DE FÁTIMA 

CORDEIRO DUZANOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10497-A, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT, ROLF 

TALYS OSORSKI SANTIAGO - OAB:11406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT, 

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - OAB:11406/MT

 INTIMO o advogado Dr. ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI, OAB 20005/O, 

quanto ao despacho de fls.403: Acolho o pleito do douto representante do 

Parquet ( fl. 401). Intime-se a parte autora para se manifestar quanto ao 

cumprimento da liminar, no prazo de 10 ( dez) dias. Após, vistas ao 

Ministério Público. Cumpra-se..

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006378-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIBER SILVA ALVES (AUTOR(A))

JACIRA FERMINA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

IZABEL CRISTINA DAS CHAGAS (AUTOR(A))

GUIOMAR PEREIRA FRANCO (AUTOR(A))

CONCEICAO GOMES DA SILVA MODESTO (AUTOR(A))

SONIA CRISTINA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOSE LUIZ DE SOUZA NEVES (AUTOR(A))

VANDERLEI GONCALVES DE ALCANTARA (AUTOR(A))

VALDETE ASSUNCAO DOS SANTOS (AUTOR(A))

ZILDA DILKIN SCHARDONG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036151-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINS DA ROCHA OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOSELINE PATRICIA DE MOURA (AUTOR(A))

VALDICEIA MOREIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: " Vistos etc. O Novo Código de Processo 

Civil - NCPC, em seu art. 334, determina que, se a petição inicial preencher 

os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do 

pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No 

entanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do 

Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de 

conciliação nos processos em que for Parte, devendo esta ser citada 

apenas para apresentar defesa. Ademais, o E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso expediu o Ofício Circular n. 04/2016/PRES informando que estão 

sendo tomadas todas as providências para implantação de plataformas de 

conciliação/mediação. Porém, neste momento não é possível atender ao 

disposto no NCPC. Assim, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Com fulcro ao § 1º do artigo 4º da Lei 1060/50, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da Parte 

Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça 

Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. Cite-se 

o Requerido para, no prazo legal, apresentar defesa. Cumpra-se. "

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036295-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WANDEONOR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Vistos etc. O Novo Código de Processo 

Civil - NCPC, em seu art. 334, determina que, se a petição inicial preencher 

os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do 

pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No 

entanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do 

Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de 

conciliação nos processos em que for Parte, devendo esta ser citada 

apenas para apresentar defesa. Ademais, o E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso expediu o Ofício Circular n. 04/2016/PRES informando que estão 

sendo tomadas todas as providências para implantação de plataformas de 

conciliação/mediação. Porém, neste momento não é possível atender ao 

disposto no NCPC. Assim, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Com fulcro ao § 1º do artigo 4º da Lei 1060/50, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da Parte 

Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça 

Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. Cite-se 

o Requerido para, no prazo legal, apresentar defesa. Cumpra-se. "

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036557-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VINICIUS DE PAULA ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Vistos etc. O Novo Código de Processo 

Civil - NCPC, em seu art. 334, determina que, se a petição inicial preencher 

os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do 

pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No 

entanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do 

Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de 

conciliação nos processos em que for Parte, devendo esta ser citada 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 413 de 790



apenas para apresentar defesa. Ademais, o E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso expediu o Ofício Circular n. 04/2016/PRES informando que estão 

sendo tomadas todas as providências para implantação de plataformas de 

conciliação/mediação. Porém, neste momento não é possível atender ao 

disposto no NCPC. Assim, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Com fulcro ao § 1º do artigo 4º da Lei 1060/50, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da Parte 

Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça 

Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. Cite-se 

o Requerido para, no prazo legal, apresentar defesa. Cumpra-se. "

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036663-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA DA SILVA (AUTOR(A))

JOCY GONCALINA DA CRUZ (AUTOR(A))

MARIA CRISTINA DOMINGUES BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Vistos etc. O Novo Código de Processo 

Civil - NCPC, em seu art. 334, determina que, se a petição inicial preencher 

os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do 

pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No 

entanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do 

Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de 

conciliação nos processos em que for Parte, devendo esta ser citada 

apenas para apresentar defesa. Ademais, o E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso expediu o Ofício Circular n. 04/2016/PRES informando que estão 

sendo tomadas todas as providências para implantação de plataformas de 

conciliação/mediação. Porém, neste momento não é possível atender ao 

disposto no NCPC. Assim, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Com fulcro ao § 1º do artigo 4º da Lei 1060/50, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da Parte 

Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça 

Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. Cite-se 

o Requerido para, no prazo legal, apresentar defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. "

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036970-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DE ARAUJO JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Vistos etc. O Novo Código de Processo 

Civil - NCPC, em seu art. 334, determina que, se a petição inicial preencher 

os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do 

pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No 

entanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do 

Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de 

conciliação nos processos em que for Parte, devendo esta ser citada 

apenas para apresentar defesa. Ademais, o E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso expediu o Ofício Circular n. 04/2016/PRES informando que estão 

sendo tomadas todas as providências para implantação de plataformas de 

conciliação/mediação. Porém, neste momento não é possível atender ao 

disposto no NCPC. Assim, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Com fulcro ao § 1º do artigo 4º da Lei 1060/50, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da Parte 

Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça 

Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. Cite-se 

o Requerido para, no prazo legal, apresentar defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. "

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036981-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA (AUTOR(A))

GEIZI DA SILVA SALES DE MARCHI (AUTOR(A))

GISELE CRISTINE ESTRAL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "...Para tanto, determino que os 

Requerentes tragam aos autos, ainda, o comprovante da última 

Declaração de Imposto de Renda, conjuntamente a declaração de bens. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036056-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON GUSTAVO DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA OAB - MT21038/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, bem como 

RECOLHER A GUIA DE DILIGÊNCIA, ALUSIVO ÀS DESPESAS DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIA, REFERENTE AO BAIRRO CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, no site do Tribunal, na aba 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao DECISÃO: "...Isto 

posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada 

para o fim de determinar que a autoridade indigitada coatora proceda ao 

imediato licenciamento do veículo VW/GOLF, ano 2002/2003, cor prata, 

placa KAK-6560, chassi nº 9BWAAO1J434011577, RENAVAM nº 

00790907453, de propriedade do Impetrante, sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização, até ulterior julgamento de mérito deste writ. Ressalto que, 

esta decisão não restringe a não liberação do licenciamento caso haja 

outras pendências administrativas, tais como, IPVA, Licenciamento e 

DPVAT. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da 

inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de 

praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 

12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. " OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1037134-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA OAB - MT6998-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, bem como 

RECOLHER A GUIA DE DILIGÊNCIA, ALUSIVO ÀS DESPESAS DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIA, REFERENTE AO BAIRRO CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, no site do Tribunal, na aba 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao DECISÃO: "... ISTO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela lançado na inicial, ante o deposito efetivado na 

espécie, na forma do art. 151, II, do CTN, para suspender a exigibilidade do 

crédito tributário instituído pelos TERMOS DE INTIMAÇÃO nºs 

384250001292014320 (ID 16180467), 141394001442015374 (ID 

16184683) e 384250001302014360 (ID 16189562), com a exclusão do 

referido valor da conta corrente fiscal da parte autora, até ulterior 

deliberação deste juízo, bem como, determinar ao requerido que se 

abstenha de constranger a requerente ao pagamento de débitos tributário 

mediante negativa de expedição de Certidão Negativa de Tributos 

Estaduais (ou Positiva com efeitos de Negativa). No mais, Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular n. 

003/GPG/PGE/2016, solicitou a dispensa da audiência de conciliação nos 

processos em que for parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Para mais, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

expediu o Ofício Circular n. 04/2016/PRES informando que estão sendo 

tomadas todas as providências para implantação de plataformas de 

conciliação/mediação, porém, neste momento não é possível atender ao 

disposto no NCPC. Deste modo, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação no presente feito. Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal consignado às advertências legais. Com 

a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se, em regime de plantão." 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036223-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELCIR BELATTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Analisando os autos, verifico 

que o CRLV do veículo em questão está sob em nome de Pessoa Jurídica 

da qual não se juntou nos autos qualquer documento que comprove a 

representatividade do Impetrante para com esta PJ. Desta forma, intime-se 

o Impetrante para, nos termos do artigo 321 do Novo Código de Processo 

Civil, emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, junte o documento 

indispensável, sob pena de indeferimento, nos termos do parágrafo único 

do mesmo artigo. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036822-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LEONARDO ALVES MELO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente da EMPAER/MT - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE 

PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro: Boa Esperança, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, 

etc. Não obstante os motivos que calcam a pretensão da Impetrante, “in 

casu”, verifica-se imprescindível à manifestação do Impetrado para 

apreciação da liminar. Assim, notifique-se a autoridade indigitada coatora 

para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, prestar informações e, 

querendo, juntar documentos. Vindo as informações, juntem-se e 

venham-me os autos conclusos para a apreciação do pedido de liminar. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015045-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SANTANA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DE PERÍCIA MÉDICA (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Aguardem-se os autos em 

cartório até a decisão final do Agravo de Instrumento interposto. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036339-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BMG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REALSI ROBERTO CITADELLA OAB - SP0047925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Manuseando os autos, verifico 

que o valor atribuído à causa pela Requerente não ultrapassa o valor de 

60 (sessenta salários) mínimos. Dito isto, constato que o presente feito 

não pode ser submetido à análise e julgamento perante a Vara 

Especializada da Fazenda Pública, uma vez que a teor do artigo 2º da Lei 

12.153/2009, “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos”. Disposto, ainda, na resolução nº 

004/2014/TP: § 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º 

da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no 

valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente 

relativas a: (...). IX – anulatórias, declaratórias, monitórias, obrigações de 

fazer, de dar e de não fazer; X – indenizatórias; (...). Desta forma, 

preceitua o artigo 2°, § 4º da Lei 12.153/2009, que “no foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta”. Assim, tendo-se em vista que há Juízo competente para 

processar e julgar feitos sob o procedimento especial e ainda verificadas 

as condições prevista no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em 

tela a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Destaco, ao final que apenas não se incluem na competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública as causas que tenham como objeto a 

impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou 

sanções disciplinares aplicadas a militares. No caso em tela, foi-lhe 

aplicada a pena de suspensão, motivo pelo qual há a necessária remessa 

ao referido juizado, em decorrência do valor atribuído à causa. Por todo o 
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exposto, declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Capital, para onde os autos deverão ser remetidos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1036201-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE DE OLIVEIRA OAB - MT0021304A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "...Por todo o exposto, declino da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, 

para onde os autos deverão ser remetidos. Cumpra-se com urgência."

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033135-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MMD CONSULTORIA, COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, bem como 

RECOLHER A GUIA DE DILIGÊNCIA, ALUSIVO ÀS DESPESAS DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIA, REFERENTE AO BAIRRO CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, no site do Tribunal, na aba 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035274-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT0013260A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MUNICIPIO DE CUIABA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Por todo o exposto, declino da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, 

para onde os autos deverão ser remetidos. Cumpra-se com urgência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028241-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO MARINHO NORBERTO DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT 

(IMPETRADO)

DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, 

ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - EMPAER (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA APARECIDA DE MELO SOEHN OAB - MT15587/O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, bem como 

RECOLHER A GUIA DE DILIGÊNCIA, ALUSIVO ÀS DESPESAS DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIA, REFERENTE AO BAIRRO CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, no site do Tribunal, na aba 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao DECISÃO: Vistos, 

etc. Noticia a Parte Impetrante que o Impetrado não está cumprindo com a 

liminar proferida nos autos. Desta forma, determino a intimação do 

Impetrado para cumprir a liminar de Id. 15241519 proferida em plantão, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de suportar pessoalmente 

prejuízos na hipótese de descumprimento da medida judicial, nos termos 

do Provimento nº 56/2008-CGJ/MT8. Para melhor inteligência, faça 

acompanhar cópia da liminar e desta decisão junto ao mandado. 

Expeça-se mandado. Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 927884 Nr: 48159-77.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA PINTO DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A

 Vistos, etc.

 Analisando os autos, verifica-se que foi realizado bloqueio via BACENJUD 

para compra do medicamento pleiteado (fls. 121/122), onde teve sua 

prestação de contas realizada com a juntada de nota fiscal à fl. 129-V.

Desta forma, defiro a expedição de alvará para levantamento dos valores 

bloqueados nos autos, devendo se utilizar das informações bancárias de 

fl. 188.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 899536 Nr: 29479-44.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA CANDIDO - 

OAB:17480/E, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, ELLEN ADRIANE SOUZA - OAB:8951, 

RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI - OAB:9.801, SEBASTIÃO 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:6499/MT, TARCILA GRACIANI DE SOUZA - 

OAB:12.005, UNIJURIS - CAMPUS PANTANAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE DE HOLANDA 

ROCHA - OAB:PROC. FED.

 Vistos, etc.

Face ao certificado pelo Oficial de Justiça à fl. 125, intime-se a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso para atualizar o endereço da 

Requerente nos autos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 763909 Nr: 16526-19.2012.811.0041
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, SÓCRATES DE 

ALBUQUERQUE MENEZES, OSVALDO ANTUNES DE MOURA, LUCIANO 

AUGUSTO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12.012/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em face da decisão de fl. 297 (CPC, art. 1.023, caput).

No essencial é o relatório, decido.

Os embargos de declaração são recursos destinados ao prolator da 

decisão para afastar obscuridade, suprir omissão e eliminar contradição 

existente no julgado, ou ainda corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

Analisando o recurso do embargante, verificamos, em síntese, o 

argumento de existência de erro material e contradição na referida 

decisão, relatando a necessidade rever a decisão proferida e reexaminar 

os cálculos.

 Não lhe assiste razão.

A decisão guerreada não requer declaração.

Vejamos, portanto, que a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica 

entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como 

todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas 

a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO 

PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – 

LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR 

Nº.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – 

OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – 

RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo 

inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que 

autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os 

dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites 

necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no 

DJE 26/09/2017).

Assim, entendo que os embargos apresentados tem o escopo de alterar a 

decisão proferida nos autos, motivo pelo qual não pode ser acolhido.

Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, REJEITO os 

embargos de declaração aforados pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da 

decisão de fl. 297.

Considerando que os cálculos foram homologados à fl. 297, determino a 

expedição de Ofício Requisitório ou Requisição de Pequeno Valor, 

conforme o caso, em favor dos Exequentes, de forma individualizada, e 

em favor do Patrono, observando-se o disposto no art. 535, §3º, incisos I 

e II, bem como na Constituição Federal, com destaque de 35% (trinta e 

cinco por cento), em favor do patrono dos exequentes referente aos 

honorários advocatícios contratuais (fl. 265/275 dos autos apensos), a 

ser deduzida da quantia a ser recebida pelos exequentes, conforme o 

valor apresentado pela Contadoria Judicial às fls. 270/271.

Após, arquivem-se os autos até sua quitação.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050857 Nr: 46857-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR GONÇALVES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÁRIO DONAL 

SPALATTI, para devolução dos autos nº 46857-76.2015.811.0041, 

Protocolo 1050857, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 914172 Nr: 39620-25.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE DOMINGOS SÁVIO JORGE LUIS ROQUE DE 

ALMEIDA, ROSELY SANTANA ARRUDA SILVA DE ALMEIDA, ROSELY 

SANTANA ARRUDA SILVA DE ALMEIDA, HAARDA, AFARDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

SUBWAY BRASIL, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, WILSON VILELA MEDEIROS 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON AUGUSTO PEREIRA 

BASSAN - OAB:18651, JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - 

OAB:7191, SOLANGE JANCZESKI - OAB:12.702.B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT, CAMILLA CATANEO SAGIN - OAB:, FILIPE XAVIER 

RIBEIRO - OAB:19465-B, JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - 

OAB:7.191, LARAH B. QUEIROZ OLIVEIRA - OAB:8126

 Vistos, etc.

Foi designada audiência de instrução e julgamento que fora marcada para 

o dia 06.11.2018 às 15h00min. No entanto, tendo em vista a necessidade 

de saneamento do feito, redesigno a audiência para o dia 05/02/2019, às 

15h00min, devendo a Parte Requerente, Requeridos e testemunhas serem 

intimadas por mandado.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 739023 Nr: 35639-90.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA EXPEDITO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA PEREIRA 

CARDOSO ZANDONADI - PROCURADORA DA UNIÃO - OAB:5.319

 Em atenção à certidão do oficial de justiça de fls. 378 que informou que 

não foi possível intimar o autor, ligamos para sua patrona, Dra. Maria Deise 

Torino que não atendeu nossas ligações por mais de 2 (duas) vezes. 

Diante de todo o exposto, intimaremos a parte autora por meio da presente 

certidão, publicando do DJE, para dar ciência da audiência a ser realizada 

nod dia 04/12/2018 às 12h40.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1045219 Nr: 44009-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PUBLICA 

ESTADUAL)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO BRITO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514

 Certifico que a parte embargada foi devidamente intimada para se 

manifestar acerca dos cálculos de fls. 23 e nada requereu. O ente estatal 

apresentou cálculo diverso na petição de fls. 25/36. Diante do exposto, 

intimo novamente a parte embargada para manifestação.
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3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009043-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON OLIVEIRA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante de todo o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno o Requerente em 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do 

CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de 

justiça deferida. Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as devidas baixas. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001654-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIC TRANSPORTES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERMIVAL OLIVEIRA ALVES OAB - PR44033 (ADVOGADO(A))

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO(A))

BARBARA MARQUES SCHLOZ OAB - PR48272 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO 

MATO GROSSO - SEFAZ (IMPETRADO)

Superintendente de Controle e Fiscalização de Trânsito da Secreteria de 

Fazenda do Estado de Mato Gr (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. 

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por TIC TRANSPORTE 

LTDA. A liminar foi deferida no andamento de ID 12915829. Em petição de 

ID 13484574 a impetrante informa a perda do objeto deste mandamus, uma 

vez que o caminhão com as mercadorias já fora liberado. Diante da 

informação da impetrante, verifico o desaparecimento de seu interesse 

processual. O art. 6º, §5º, da Lei n. 12.016/2009 prevê a denegação do 

mandado de segurança nos casos previstos no art. 267 do Código de 

Processo Civil revogado, cabendo, atualmente, a aplicação do art. 485 do 

atual CPC. Isso posto, nos termos da fundamentação supra, DENEGO A 

SEGURANÇA vindicada, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, c/c art. 

6º, §5º, da Lei n. 12.016/2009, ficando sem efeito a liminar concedida, nos 

termos do art. 309, III desse mesmo códex. Sem custas e nem honorários 

advocatícios, pois incabíveis no caso vertente. Sentença não sujeita ao 

reexame necessário. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas necessárias. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009038-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GB TRANSPORTADORA EXPRESS - EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO HENRIQUE DE MELO OLIVEIRA OAB - GO33913 (ADVOGADO(A))

DAVID SOARES DA COSTA JUNIOR OAB - GO25515 (ADVOGADO(A))

DIEGO FERREIRA FREITAS OAB - GO31389 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO POSTO FISCAL FLÁVIO GOMES 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante a todo o 

exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para ratificar a liminar deferida nos 

autos, a fim de DETERMINAR ao impetrado a imediata liberação das 

mercadorias apreendidas por meio do TAD n. 1134287-1. Extraia-se cópia 

desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada, a teor do que diz 

a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o 

disposto no art. 14, § 1º, do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao 

duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, 

subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, como previsto 

no art. 10, XXII da Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos da 

Súmula 105 do STJ. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007405-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. DE JESUS - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS - GFPF 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante a todo o 

exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para ratificar a liminar deferida nos 

autos, a fim de DETERMINAR ao impetrado a imediata liberação das 

mercadorias apreendidas por meio do TAD n. 1134101-6. Extraia-se cópia 

desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada, a teor do que diz 

a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o 

disposto no art. 14, § 1º, do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao 

duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, 

subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, como previsto 

no art. 10, XXII da Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos da 

Súmula 105 do STJ. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023565-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL SOUZA DE CURSI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DANTAS TEIXEIRA OAB - MT3850 (ADVOGADO(A))

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007082A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ (IMPETRADO)

CoordenadorIA de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de 

Fazenda/CGP - SEFAZ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 
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Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Por todo o 

exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA vindicada, para 

determinar que o órgão estadual se abstenha de realizar o desconto de 

1/3 (um terço) da remuneração do Impetrante baseado nas hipóteses do 

art. 64, III, da LC nº 04/90, via de consequência, JULGO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, ficando prejudicada a análise da liminar. 

Comunique-se, incontinenti a autoridade coatora acerca desta decisão 

para as providências necessárias, nos termos do artigo 13 da Lei 

Mandamental. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da 

Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da 

Constituição Estadual. Nos termos do parágrafo único do artigo 14, §1° da 

Lei n. 12.016/09, esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, esgotado o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, fazendo-se grafar as 

homenagens deste Juízo. Com o trânsito em julgado e observado às 

formalidades legais, arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022123-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAIBER TRANSPORTES LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS 

FISCAIS DA SEFAZ/MT - GFPF (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante a todo o 

exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para ratificar a liminar deferida nos 

autos, a fim de DETERMINAR ao impetrado a imediata liberação das 

mercadorias apreendidas por meio dos Termos de Apreensão e Depósito 

números 1135971-8, 1135972-0 e 1135972-1. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada, a teor do que diz a letra 

do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o 

disposto no art. 14, § 1º, do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao 

duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, 

subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, como previsto 

no art. 10, XXII da Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos da 

Súmula 105 do STJ. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003349-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA DALMORO ZANOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002274-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSE DE CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023680-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENGRACIA MARCELINA DE LACERDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006918-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE ORLANDO DENARDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026307-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO DE SOUZA PONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004850-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONEY LUCIO NASCIMENTO ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021040-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURLENE NOGUEIRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020870-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO SILVESTRE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037723-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SANTANA NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Vistos. Defiro ao Requerente os 

benefícios da Justiça Gratuita. Diante das especificidades do Ofício 

Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016 e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo de 

designar audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da 

ENFAM). Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes 

autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018428-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEDROSA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO OAB - MT7013/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031374-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATA MULLER ARRUDA JORDON (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT0014599S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para RECOLHER o valor de diligência referente ao bairro Centro Político 

Administrativo, por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça, no processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026519-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEBIDAS RIBEIRO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Isso posto, INDEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada na exordial. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026825-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ANTONIO ALVES OAB - SP181294-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Diante de todo o exposto, INDEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência formulado pela requerente. Diante 

das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 

de março de 2016, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0500045-16.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA MORAES DE LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA MORAES DE LIMA OAB - MT0017530A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 
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acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Vistos etc. O E. STJ afetou o EREsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo 

o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica. Diante disso 

e considerando que o referido decisum suspendeu a tramitação de 

referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, este feito 

permanecerá com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 

01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, 

ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão 

fundamentada do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu 

parágrafo único do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028295-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA SILVA CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BARBOSA SANTOS OAB - DF13147 (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: istos, etc. Mantenho a decisão proferida ao 

ID 15010608 pelos seus próprios fundamentos. Cumpra-se o determinado 

na decisão mencionada, providenciando-se a citação da parte requerida.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007115-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO FEGURI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO CESAR ZAGO OAB - MT0012737A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE CUIABÁ (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de petitório encartado pelo Requerido, requerendo o 

cancelamento da audiência de conciliação designada para 06/11/2018 em 

razão da incompetência do juízo para processar a ação, uma vez que o 

valor atribuído à causa foi inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, sendo 

a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Em que 

pese o Requerente ter atribuído à causa o valor de R$ 22.700,64 (vinte e 

dois mil setecentos reais e sessenta e quatro centavos), há valores que 

necessitam ser apurados em liquidação de sentença, conforme item “d” 

dos pedidos, procedimento que é incabível no âmbito do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Contudo, nota-se o desinteresse do Município em 

obter conciliação, razão pela qual cancelo a audiência de conciliação 

designada para 06/11/2018 às 16h30. Intime-se o Requerido para 

apresentar contestação no prazo legal. Intimem-se as partes. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000819-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL ROSA DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833/O-O (ADVOGADO(A))

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de Liquidação de Sentença requerido por 

IZABEL ROSA DA SILVA FERREIRA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO. Para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado no Acórdão do TJ/MT (o qual já 

transitou em julgado), que para o presente caso, deverá adotar o 

procedimento por arbitramento, nos termos do Art. 509, I, CPC. Posto isto, 

determino seja intimado o executado para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar os documentos pertinentes à liquidação, nos termos do artigo 

510 do CPC. Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023156-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERGAN ANTONIO BARACAT (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIREITOR DE DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Ante o teor da certidão de ID. 1625594, intime-se a parte 

autora, pessoalmente, a manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

cumprindo a diligência anteriormente determinada pelo juízo, no prazo de 

cinco dias (art. 485, §1º do CPC). Conste-se a advertência que o decurso 

do prazo sem manifestação é causa de extinção do feito sem o julgamento 

do mérito. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025118-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H P DA SILVA E SILVA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA OAB - MT21847/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DIRETOR DO DETRAN-MT - Thiago França (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Ante o teor da certidão de ID. 16255372, intime-se a parte 

autora, pessoalmente, a manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

cumprindo a diligência anteriormente determinada pelo juízo, no prazo de 

cinco dias (art. 485, §1º do CPC). Conste-se a advertência que o decurso 

do prazo sem manifestação é causa de extinção do feito sem o julgamento 

do mérito. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029236-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX KUHN DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Ante o teor da certidão de ID. 16260451, intime-se a parte 

autora, pessoalmente, a manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

cumprindo a diligência anteriormente determinada pelo juízo, no prazo de 
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cinco dias (art. 485, §1º do CPC). Conste-se a advertência que o decurso 

do prazo sem manifestação é causa de extinção do feito sem o julgamento 

do mérito. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032966-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA PMMT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DESPACHO: "Vistos, etc. Ao ID. 

15386132, a ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS 

ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLÍCIA E 

BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO comunicou a 

interposição de Agravo de Instrumento. A decisão atacada segue mantida 

por seus próprios fundamentos, devendo a secretaria se atentar para 

eventual necessidade de juntada de decisão do E. TJ/MT a estes autos. 

Certifique-se quanto à tempestividade da contestação de ID. 15828316. Em 

sendo tempestiva, intime-se a autora para, que querendo, apresente 

impugnação à contestação, no prazo legal. Em seguida, intimem-se as 

partes para especificarem, em 10 (dez) dias, as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, 

com ou sem especificação de provas, vistas dos autos ao Ilustre 

representante do Ministério Público. Em seguinte, voltem-me os autos 

conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO"

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1046378 Nr: 44548-82.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR MAURO ZUFFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA GRAZIELA MARTINS 

PORTO - OAB:12579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Sendo assim, o autor em fls. 337/339-v, vem informar nos autos a 

existência de CDA nos lançamentos discutidos nesta demanda.Portanto, a 

competência para processar o feito é da Vara de Execução Fiscal.Diante 

de todo o exposto, DECLINO da competência para conhecimento e 

julgamento da presente lide em favor do juízo da Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca da Capital.Remetam-se os autos ao juízo 

competente, promovendo-se as baixas necessár ias no 

sistema.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1045540 Nr: 44139-09.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T.C. COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:13393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, com fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

julgo o processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Condeno o Requerente ao pagamento de custas processuais, nos termos 

do artigo 90 do CPC. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de 

contestação.

Sem reexame necessário.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 306447 Nr: 15910-20.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORAMI NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA 

NETA - OAB:2978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR C. 

GARGAGLIONE (PROC.EST.) - OAB:3411/MT

 Vistos, etc.

Em atenção ao petitório da PGE à fl. 270, a advogada, que pleiteia 

adimplemento de seus honorários, manifestou-se às fls. 271/273 de forma 

a sanar questões relativas ao cumprimento do pagamento de RPV.

Posto isso, intime-se a PGE, mediante carga pessoal, para que efetue o 

pagamento da Requisição de Pequeno Valor constante à fl. 267, no prazo 

de 60 (dias), sob pena de sequestro.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 756880 Nr: 9021-74.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSME RATES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PATRICIA BARROS 

DORILEO - OAB:14.354/MT, LILIAN VANESSA MENDENÇA PAGLIARINI 

- OAB:8400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Solange de Holanda Rocha 

Whelan-Procuradora Federal - OAB:5.922

 Vistos etc.Tendo em vista que o autor não compareceu à perícia 

agendada, mas manifestou interesse no prosseguimento do feito (fl. 118), 

designo o dia 04/12/2018 às 12h40 (doze horas e quarenta minutos) por 

ordem de chegada, no consultório do perito Dr. João Leopoldo Baçan, 

localizado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º 

andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, para a realização da perícia médica, 

nos termos do art. 474 do NCPC.Intimem-se as partes.Intime-se a parte 

autora, pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima 

citados com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os 

exames complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS), devendo a Secretaria se atentar para o 

endereço informado à fl. 118.O perito será intimado via e-mail através do 

gabinete, devendo o laudo pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) 

dias, contados da realização da perícia.Com a apresentação do laudo 

pericial, expeça-se alvará para pagamento dos honorários periciais.Após, 

intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do 

perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, com fulcro no §1º do art. 477 

do NCPC.Atente-se a Secretaria para o novo endereço da autora indicado 

às fls. 125/126.Intimem-se.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 858302 Nr: 272-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EMATILDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Proceda-se, assim, o sequestro via BACEN JUD junto às contas 

bancárias da autoridade pagadora do valor de R$ 26.762,76 (vinte e seis 

mil setecentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos).O 
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Provimento nº 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de RPV no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso foi editado pelo Conselho da Magistratura em 10/08/2017.Em seu 

art. 3º, o mencionado provimento assim prevê:Art. 3º O cálculo de 

liquidação do débito será realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, conforme modelo do Anexo 

II deste Provimento.Posto isto, para elucidar a questão levantada a cerca 

dos descontos e retenções, após o sequestro, encaminhem-se os 

documentos necessários para a elaboração do cálculo, conforme 

determinado no art. 3º, §1º do Provimento 11/2017, quais sejam: a) 

sentença; b) acórdão, se houver; c) os títulos que deram origem ao 

cálculo e suas alterações; d) o cálculo originário da liquidação; e) 

informação referente a prioridade legal.Com os cálculos juntados aos 

autos, voltem-me conclusos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 865785 Nr: 6218-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO PACHECO E SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT, DIRETOR GERAL DA 

PERICIA OFICIAL E IDENT. TÉCNICA DA POLITEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Diante desses fundamentos, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, para 

assegurar a continuidade do Impetrante no certame, bem como a sua 

participação na fase de investigação social, e, via de consequência, 

JULGO O PROCESSO, com resolução do mérito.Comunique-se, incontinenti 

a autoridade coatora acerca desta decisão para as providências 

necessárias, nos termos do artigo 13 da Lei Mandamental.Isento de custas 

e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do 

STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.Nos 

termos do parágrafo único do artigo 14, §1° da Lei n. 12.016/09, esta 

sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, esgotado o 

prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, fazendo-se grafar as homenagens deste 

Juízo.PRIC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 887202 Nr: 21391-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILIANE FABRINI RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Com a juntada da petição do réu de fls. 117/175 e em atenção ao 

despacho de fls. 115, intimo a parte requerente para manifestação em 10 

(dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1022154 Nr: 33004-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIANO ATACADO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE CONTROLE DE COMÉRCIO 

EXTERIOR-GCEX DA SECRETARIA DE FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEI CABRAL MORAIS E 

SILVA - OAB:5393/MT, Thallyson Wesllyn Rondon de Oliveira - 

OAB:19257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para retirar 

na Secretaria Unificada da Fazenda Púlbica o ofício que já se encontra 

expedido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 872832 Nr: 11671-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEFANO RIBEIRO DE FIGUEIREDO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA 

- OAB:16.068/MT, RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB:16.169/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756/RJ, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100

 Diante desses fundamentos, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, para 

decretar a nulidade da avaliação psicológica do Impetrante, garantindo a 

sua permanência nas demais etapas do certame, e, via de consequência, 

JULGO O PROCESSO, com resolução do mérito.Comunique-se, incontinenti 

a autoridade coatora acerca desta decisão para as providências 

necessárias, nos termos do artigo 13 da Lei Mandamental.Isento de custas 

e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do 

STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.Nos 

termos do parágrafo único do artigo 14, §1° da Lei n. 12.016/09, esta 

sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, esgotado o 

prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, fazendo-se grafar as homenagens deste 

Juízo.PRIC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 917567 Nr: 41791-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONI SIQUEIRA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES DE 

SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Tendo em visa a juntada de proposta pericial de fls.257/263, intimo as 

partes para tomarem ciência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031374-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATA MULLER ARRUDA JORDON (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT0014599S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO 

LIMINAR impetrado por JONATA MULLER ARRUDA JORDON contra ato do 

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, visando, mediante a concessão de liminar, o direito de 

obter o Licenciamento do veículo I/MMC PAJERO HPE 3.2 D, ano/modelo 

2008/2008, cor preta, placa AFU9696, independentemente do pagamento 

de multas por infração de trânsito. Com a inicial vieram documentos 

anexos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O mandado de 

segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação 
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ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme 

dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 

12.016/2009. É cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, 

que para a concessão de medida liminar, faz-se mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Vê-se que a 

questão sob análise está em se verificar a existência ou não do aludido 

direito líquido e certo que a Impetrante alega ser resultado de abuso de 

poder pela autoridade apontada como coatora em lhe exigir o pagamento 

das multas por infração de trânsito, para o licenciamento do veículo de sua 

propriedade. Tenho sustentado que se revela ilegal a vinculação do 

licenciamento ao pagamento de multas por infração de trânsito, 

constituídas ilegalmente, ou seja, sem as notificações necessárias, 

conforme previsto na legislação de trânsito. É imperioso recordar que o 

STJ entende pela ilegalidade da aplicação da penalidade administrativa, 

quando não comprovada a dupla notificação do proprietário do veículo. 

Nestes termos, sua jurisprudência: Súmula 312 - No processo 

administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as 

notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 

Súmula 127 - É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. No caso em 

comento, os documentos apresentados, demonstram, nesta fase de 

cognição sumária, a boa aparência do direito da Impetrante e a 

razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada à 

imediata suspensão do ato coator. A presença do fumus boni juris está 

demonstrada diante da possibilidade de afronta e desrespeito aos 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do 

contraditório. Digo possibilidade de afronta porque trata-se de medida 

liminar, numa fase de cognição sumária, com requisitos legais específicos, 

enquanto por ocasião do julgamento de mérito, caberá decidir sobre a 

ocorrência ou não de efetiva violação de direito líquido e certo da 

Impetrante. No caso em comento, presente ainda o periculum in mora, uma 

vez que o não licenciamento impede a utilização do automóvel, limitando 

seu direito de propriedade, já que a condução de veículo automotor sem o 

documento de licenciamento é considerado infração administrativa. Assim, 

o condicionamento do ato ao pagamento de multas das quais a impetrante 

não foi notificado (no endereço cadastrado junto ao DETRAN) não pode 

ser considerado exercício do poder de polícia. Pois tal fato é o mesmo que 

fazer justiça com as próprias mãos. Embora o art. 131, §2º do Código de 

Trânsito dispõe que o CRLV somente pode ser emitido após a quitação de 

todos os débitos existentes relacionados ao veículo, a jurisprudência tem 

entendido ser necessária a dupla notificação do administrado a cerca das 

penalidades de trânsito a ele atribuídas. Data vênia, a legislação de 

trânsito não pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e 

as prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é 

isso que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, 

pois sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira da 

motorista. Ademais, inexiste, nesse caso, perigo de lesão ao interesse 

público, caso a Administração busque pelas vias judiciais adequadas, 

inclusive empregando instrumentos privilegiados admitidos na execução 

fiscal, para o recebimento dos seus créditos. Dessa forma, não se admite 

a coação administrativa. A respeito, leciona o culto professor Celso 

Antônio Bandeira de Mello: "A via da coação só é aberta para o Poder 

Público quando não há outro meio eficaz para obter o cumprimento da 

pretensão jurídica e só se legitima na medida em que é não só compatível 

como proporcional ao resultado pretendido e tutelado pela ordem 

normativa." (Curso de Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2006. p. 801) Portanto, entendo preenchidos os requisitos para a 

concessão da liminar pretendida. Posto isto, CONCEDO A LIMINAR para o 

fim de que seja permitido à Impetrante obter o licenciamento 2018 do 

veículo I/MMC PAJERO HPE 3.2 D, ano/modelo 2008/2008, cor preta, placa 

AFU9696, sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, 

desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de 

Trânsito e preenchidas as demais exigências. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009947-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANJOS MARTINS E ANJOS DA COSTA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA OAB - MT21847/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ANJOS 

MARTINS E ANJOS DA COSTA LTDA – EPP contra ato dito coator do 

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, onde pleiteia a confirmação da liminar, 

para reconhecer a inconstitucionalidade e ilegalidade dos autos de 

infração descritos na inicial, bem como a declaração de sua nulidade, 

tornando o crédito indevido e também sejam retirados os pontos atribuídos 

ao impetrante. O Impetrante relata, em síntese, ser proprietário dos 

veículos a) VW/UP TAKE MA, Placa QBX-7169, ano 2015/2016; 

b)VW/VOYAGE TL MA, Placa QBX-6559, ano 2015/2016; c) VW/VOYAGE 

TL MA, Placa QBX-7159, ano 2015/2016. Requereu liminarmente que fosse 

a autoridade coatora a proceder ao licenciamento dos mesmos, 

independente do pagamento de multas. No mérito requerer a declaração 

de nulidade das mesmas. Com a inicial juntou documentos. Ao ID. 

13277728 o Juízo facultou ao Impetrante a juntada do documento 

atualizado dos automóveis a fim de demonstrar a fumaça do bom direito. 

Aos IDs. 13419514 e 13419517 o autor juntou os documentos dos 

veículos em questão, porém os mesmos se referem ao exercício de 2016. 

Ao ID. 13779029 a liminar foi indeferida. Notificado, a Impetrada 

apresentou informações ao ID. 14169588, com documentos. Em vistas, o 

Ministério Público opinou pelo acolhimento da preliminar de incompetência 

da Justiça Estadual e no mérito pela concessão parcial da segurança, 

confirmando a liminar para que a autoridade coatora não condicione o 

licenciamento do veículo ao pagamento de multa (ID. 15692336). É o que 

tinha a relatar. Decido. Antes de analisar o mérito do presente mandamus, 

cumpre apreciar as preliminares levantadas pela autoridade coatora, quais 

sejam: a) incompetência da Justiça Estadual; b) ilegitimidade passiva; c) 

inviabilidade da via eleita; d) ausência de prova pré-constituída. No que 

toca a “incompetência da Justiça Estadual” e a “ilegitimidade passiva” não 

tem razão a autoridade coatora, pois o ato de negar o licenciamento pode 

ser atribuído à mesma, muito embora as multas tenham sido lançadas por 

outras autoridades. Assim, uma vez que o DETRAN, por meio de seus 

agentes, praticou o ato administrativo atacado, qual seja a negativa de 

licenciamento do veículo descrito na inicial, é parte legítima e competente é 

este Juízo. Em relação à “inviabilidade da via eleita” também não assiste 

razão à autoridade coatora, isto porque o mandado de segurança é 

remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso 

LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09. A 

preliminar de “ausência de prova pré-constituída” confunde-se com o 

mérito e será juntamente com ele analisada. Rejeitadas as preliminares, 

sigo para o mérito. O mandado de segurança é remédio constitucional para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição 

Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. Analisando os autos, verifico que 

não é caso de concessão da segurança. Vê-se que a questão sob 

análise está em se verificar a existência ou não do aludido direito líquido e 

certo que o Impetrante alega ser resultado de abuso de poder pela 

autoridade apontada como coatora em negar o licenciamento de seus 

veículos. Aos IDs. 12768929 e 13277728 oportunizou ao Impetrante que 

trouxesse os documentos atualizados dos veículos em questão, uma vez 

que não o havia feito quando da exordial. Quando de sua petição, o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 424 de 790



Impetrante juntou documentos referentes ao exercício de 2016. Dessa 

forma não restou comprovado nos autos a sua regularidade perante o 

DETRAN/MT, uma vez que não comprovou ter quitado os licenciamentos e 

demais encargos referentes aos anos de 2017 e 2018. No que tange ao 

licenciamento do veículo, tenho convicção que se revela ilegal a 

vinculação do Licenciamento ao pagamento de multas por infração de 

trânsito, constituídas ilegalmente, ou seja, sem as notificações 

necessárias, conforme previsto na legislação de trânsito. Todavia, as 

provas que acompanham a petição inicial não demonstram a probabilidade 

do direito invocado, já que o Impetrante não juntou os documentos 

comprovando a regularidade do veículo perante o DETRAN. Quando 

intimado a juntar o documento atualizado dos veículos, não o fez a 

contento. Desse modo, os indícios documentais apontam para o regular 

processamento administrativo da negativa de licenciamento para o 

Impetrante. Sabe-se que não cabe ao Judiciário a análise do mérito do ato 

administrativo, somente o exame da sua legalidade. Em sede de mandado 

de segurança, a prova da ilegalidade deve ser produzida de plano, 

segundo a jurisprudência, o que não fez o impetrante. Nos termos do CPC: 

Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito; Em análise detida dos autos não restou comprovada 

qualquer ilegalidade por parte da Administração Pública, a qual agiu 

ancorada no princípio da legalidade. Assim, ausente qualquer direito líquido 

e certo a ensejar a concessão da segurança. Diante desses 

fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA vindicada, e consequentemente, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme 

inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09. Sem custas processuais e 

nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes. P.R.I.C. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000615-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILISSOM DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014483-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EAP POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO RONDON GAHYVA OAB - MT0013216A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035336-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO CANAVARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Vistos, etc. 1 – 

Homologo a desistência requerida pela parte autora, para que produza 

seus efeitos legais (art. 200, parágrafo único, do CPC). 2 – Julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VIII, do 

CPC. 3 – Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie. 4 – 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

providências de estilo. P.R.I.OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037679-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REALIX S/C LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLY CARVALHO JUNIOR OAB - MT6132/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Isto 

posto, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para prestar 

informações em 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica de direito público interessada, 

encaminhando-lhe cópia da petição inicial, sem documentos, para, 

querendo, ingressar no feito. Ao final, colha-se o parecer ministerial. 

Após, conclusos para sentença. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037752-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEKA COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE TRÂNSITO SUL (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Politico Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Isto posto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para que 

preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito público 

interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial, sem documentos, para, 

querendo, ingressar no feito. Após, colha-se o parecer ministerial. 

Intimem-se.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037151-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE LOPES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA AUGUSTA DA CRUZ SILVA OAB - MT25872/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos e etc. O impetrante pretende a 

concessão de liminar para licenciamento de veículo perante o DETRAN/MT, 

sem exigência dos pagamentos da multas pré-existentes. De acordo com 

o CTB as notificações de autuação e aplicação de penalidade serão 

encaminhadas ao endereço do proprietário do veículo, sendo 

consideradas válidas, para todos os efeitos, as notificações devolvidas 

pela desatualização deste (art. 282, §1º), vejamos: “Art. 282. Aplicada a 

penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao 

infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, 

que assegure a ciência da imposição da penalidade. § 1º A notificação 

devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será 

considerada válida para todos os efeitos.” Destarte, a fumaça do bom 

direito referente à ausência de notificação somente pode ser constatada 

quando o impetrante traz nos autos documento comprovando o endereço 

que está cadastrado no órgão de trânsito, além de comprovante de 

residência atualizado. Portanto, faculto ao impetrante que promova a 

juntada aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, dos documentos 

relacionados no parágrafo supra. Nessa passo, nota-se também que o 

documento veicular juntado no feito não está em nome do Impetrante, cujo 

o nome constante no referido documento é ADÃO GUILHERME SANTANA 

SOUTO, contudo, faculto ao impetrante trazer documentos que 

comprovem a propriedade do veículo descrito na exordial. No mesmo 

prazo, deverá comprovar a quitação do IPVA, Licenciamento e Seguro 

Obrigatório referentes ao presente exercício para o qual pretende o 

licenciamento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033869-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA AFFONSECA SA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDER MARTINS BERNARDES OAB - MT15604 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente de Superintendente de Orçamento Financeiro e Contábil 

da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - tado de 

Infraestrutura e Logística -SINFRA (IMPETRADO)

SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA DA SECRETARIA 

DE INFRAESTRUTURA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030211-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON OAB - MG101649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Pelo exposto, DEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA pretendida tão somente para suspender a exigibilidade do 

crédito discutido nesta ação, mediante o depósito dos valores integrais e 

atualizados dos débitos que se pretende anular, a ser realizado na Conta 

Única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, devendo vincular o 

depósito efetivado à esta Vara Especializada nestes autos; fica 

ressalvada a expedição do mandado, condicionando-a a efetiva 

comprovação do depósito do montante integral do valor atualizado e em 

dinheiro. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes 

autos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1029142 Nr: 36385-16.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA RIBEIRO DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA, ESTADO 

DE MATO GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO 

- OAB:1.933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:29010, RUBI FACHIN (PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - 

OAB:3.799/MT, SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.845/MT

 Certifico que, em consulta ao SISCON-DJ (Depósitos Judiciais), constatei 

que o Alvará n. 447020-6 / 2018 foi devidamente PAGO.

Impulsiono estes autos para intimação das partes, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 404236 Nr: 36720-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINNY NUNES RONDON 

SANTANA - OAB:OAB/MT 22716, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Nada tendo sido requerido pelas partes, arquivem-se os presentes autos, 

com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 747731 Nr: 44990-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO- AGER, DIRETOR 

PRESIDENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - 

OAB:3.882/MT, ROBERTO C. SCACCHETTI DE CASTRO - 

OAB:238.294/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:
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 Isto posto, acolho a preliminar de carência de ação por ausência 

superveniente de interesse processual e, via de consequência, julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, eis que 

incabíveis na espécie.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.Cuiabá, 30 de outubro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES 

DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 814744 Nr: 21203-58.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA M. HENRIQUES ALVES - 

OAB:159.750/RJ, FRANCIS TENORIO DUARTE PINTO - OAB:116241/RJ, 

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 Vistos.

Intime-se o Embargado para, no prazo legal, manifestar-se sobre os 

Embargos de Declaração opostos, nos termos do artigo 1023, § 2º, 

combinado com o artigo 183, ambos do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 838049 Nr: 42772-18.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE NEVES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANUCE RIBEIRO AZIZ YDY, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CUIABA, RANUCE RIBEIRO AZIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:OAB/MT 15.608, KLEBER JOSE MENEZES ALV ES - OAB:13379/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AUXILIADORA 

MOURA MORAES DE FREITAS - OAB:11507, RUBI FACHIN 

(PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 INTIMAÇÃO ao ADVOGADO da REQUERENTE, para se manifestar acerca 

da Certidão Negativa do Oficial de Justiça de fls. 192/193, que NÃO intimou 

a parte AUTORA para a audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 890458 Nr: 23531-24.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTUNATO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO TAROCO - 

OAB:17689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON FLAVIO DE GODOI 

- OAB:5010/O, LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - PROCURADOR DO ESTADO 

- OAB:16803-B

 Vistos.

Com o objetivo de analisar adequadamente o mérito da causa, determino 

seja requisitado da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no 

prazo de 10 dias, cópia do termo de posse, requerimento administrativo ou 

documento congênere eventualmente assinado pelo Requerente à época 

do fato.

Havendo a juntada, manifestem-se as partes, no prazo comum de 10 dias.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 352590 Nr: 22770-03.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB: 7.031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUISON BARROS MALHEIROS 

- OAB:MT 5.016, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES (PROCURADOR 

MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Vistos.

Diante da dificuldade enfrentada para a nomeação de perito no caso 

concreto, mormente por se tratar de caso de Justiça Gratuita, 

manifeste-se o Requerido, em 5 dias, acerca da indicação de fls. 153/154, 

suscitando eventual insurgência quanto à nomeação do profissional 

indicado.

Por medida de celeridade e economia processual, informem as partes, no 

mesmo prazo, se nas ações idênticas em trâmite nesta comarca já houve 

a realização de perícia técnica para apurar a existência de insalubridade 

no cargo execido pela Requerente (Auxiliar de Enfermagem - Lotação: 

Coordenadoria de Serviços de Enfermegam).

Caso positivo, determino às partes a juntada da referida pericia aos autos, 

com a consequente manifestação sobre a possibilidade de sua utilização 

como prova emprestada e sobre o resultado apontado no laudo pericial.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 877905 Nr: 15385-91.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI DA SILVA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA P. DA SILVA BARROS 

- OAB:OAB/14.354, LILIAN V. M. PAGLIARINI E SOUZA - OAB:8400 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fulcro no artigo 

487, I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento das parcelas vencidas, 

referentes ao benefício de auxílio-doença correspondente ao período 

entre 28/06/2012 a 23/10/2012, devendo estas serem pagas com 

acréscimo de juros moratórios calculados com fulcro nos índices 

aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, a partir da citação 

(Súmula n.º 204 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (Julgamento do 

RE n. 870947) desde a data de cada vencimento, até o efetivo pagamento.

Sem custas.

Considerando a procedência do pedido de concessão da auxilio doença 

acidentário, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 85, § 3º, I, 

do CPC).

Decisão sujeita à remessa necessário, por força da Súmula n.º 490 do 

STJ. Dessa forma, decorrido o prazo para recursos voluntários, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 352629 Nr: 22885-24.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIA LEIDE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB: 7.031/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:PROCURADOR MUNI, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Vistos.

Por medida de celeridade e economia processual, informem as partes, em 

5 dias, se nas ações idênticas em trâmite nesta comarca já houve a 

realização de perícia técnica para apurar a existência de insalubridade no 

cargo execido pela Requerente (Oficial Administrativo II - Lotação: 

Secretaria Municipal de Saúde - Coord.Recursos Humanos).

Caso positivo, determino às partes a juntada da referida pericia aos autos, 

com a consequente manifestação sobre a possibilidade de sua utilização 

como prova emprestada e sobre o resultado apontado no laudo pericial.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 352624 Nr: 22881-84.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIR CORTES CUENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23651, 

PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22926/O, TENARESSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Vistos.

Por medida de celeridade e economia processual, informem as partes, em 

5 dias, se nas ações idênticas em trâmite nesta comarca já houve a 

realização de perícia técnica para apurar a existência de insalubridade no 

cargo e lotação exercido pela Requerente.

Caso positivo, determino às partes a juntada da referida pericia aos autos, 

com a consequente manifestação sobre a possibilidade de sua utilização 

como prova emprestada e sobre o resultado apontado no laudo pericial.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 816130 Nr: 22580-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABÁ COMERCIO DE CEREAIS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE CONTROLE DE 

FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Diante do exposto, homologo por sentença, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da impetrante, extinguindo os 

autos sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Isento de custas e honorários eis que incabíveis na espécie.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

providências de estilo.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 841468 Nr: 45721-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ERNESTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16.545/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE A MISSIVA FOI DEVOLVIDA NA DATA DE HOJE , 

CONFORME MALOTE DIGITAL COM CÓDIGO DE RATREABILIDADE Nº 

81120183778251

Documento: 841468.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA ESP. FAZENDA PÚBLICA - CUIABÁ 

( Juliana Gonçalves de Melo Ribeiro da Silva Kido )

Destinatário: SECRETARIA DA 4.ª VARA - PRIMAVERA DO LESTE ( TJMT )

Data de Envio: 31/10/2018 13:36:25

Assunto: Procedo a devolução da CP 81120183778251

Documento: 841468.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA ESP. FAZENDA PÚBLICA - CUIABÁ 

( Juliana Gonçalves de Melo Ribeiro da Silva Kido )

Destinatário: SECRETARIA DA 1.ª VARA - PRIMAVERA DO LESTE ( TJMT )

Data de Envio: 31/10/2018 13:36:25

Assunto: Procedo a devolução da CP

.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038098-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MALSIONATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA MALSIONATO DOS SANTOS OAB - 047.316.161-31 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

GESTOR DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - AMBITO ESTADUAL (RÉU)

GESTOR DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - AMBITO MUNICIPAL (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1038098-04.2018.8.11.0041 AUTOR(A): APARECIDA MALSIONATO 

REPRESENTANTE: DAIANE CRISTINA MALSIONATO DOS SANTOS RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, GESTOR DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - 

AMBITO ESTADUAL, MUNICIPIO DE CUIABÁ, GESTOR DO SISTEMA UNICO 

DE SAUDE - AMBITO MUNICIPAL Vistos, etc. Cuida-se de Ação Obrigação 

de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por Aparecida 

Malsionato em face do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, em 

que objetiva a concessão da antecipação da tutela liminar para o fim de 

ser determinado que os requeridos adotem as providências necessárias 

para que o autor seja transferido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

em Hospital que disponha de condições técnicas para dar suporte ao 

caso, ainda que seja necessária contratação de fornecedor particular, 

com transporte apropriado de urgência/UTI. Cabe destacar, que o Juiz 

plantonista DEFERIU o pedido de antecipação de tutela vindicada. Os autos 

foram distribuídos a este Juízo. Consta na inicial, que o valor da causa 

indicado perfaz a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). É o 

relatório. Fundamento e decido. Analisando os elementos identificadores 

da ação, em especial, o valor da causa, a natureza das partes e a matéria 

analisada, entendo que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública 

processar e julgar o presente feito, ante a competência absoluta prevista 

no art. 2º da Lei nº 12.153/09, que assim dispõe: “Art. 2º É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. § 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de 

desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade 

administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou 

interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos 

Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações 

públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a 

impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou 

sanções disciplinares aplicadas a militares. (...) § 4º No foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta.” Consoante se observa da dicção do artigo supracitado, o 

legislador valeu-se do tipo aberto para delimitar a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, atribuindo-lhe a competência para 

processar e julgar as “causas cíveis” de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos. Com efeito, além do critério econômico 
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previsto no caput do artigo supracitado, o legislador cuidou de elencar 

expressamente as matérias que escapam ao âmbito de competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, nos moldes do rol contido no § 1º do 

art. 2º. Por fim, a última delimitação imposta pelo legislador diz respeito à 

natureza jurídica das partes, contida no art. 5º da Lei nº 12.153/09. 

Registro, por oportuno, que a resolução do caso em apreço envolve, em 

tese, apenas matéria de direito e, possivelmente, a produção de prova 

documental ou testemunhal, não exigindo a produção de provas 

complexas. Não obstante, embora inserido no microssistema dos Juizados 

Especiais, o Juizado Especial da Fazenda Pública possui regras 

peculiares, previstas em lei própria, que admite a produção de provas 

complexas. Por força das normas postas na Lei nº 9.099/90, que instituiu 

os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, os quais não admitem a 

produção de provas tidas por complexas, criou-se o mito de que o Juizado 

Especial da Fazenda Pública se sujeita ao mesmo procedimento. Tal 

conclusão é equivocada, pois embora os Juizados Especiais Federais e 

os Juizados Especiais da Fazenda Pública também integrem o 

microssistema dos Juizados Especiais, estes são regidos por leis 

próprias, com peculiaridades específicas e competência absoluta, 

admitindo a produção de provas complexas. Embora seja de competência 

dos Juizados Especiais (Cíveis e Criminais), via de regra, o julgamento das 

causas de “menor complexidade”, o Supremo Tribunal Federal já se 

manifestou no sentido de que a aferição dos contornos dessa expressão 

indeterminada ficou sob a responsabilidade do legislador ordinário, sendo 

tal matéria dirimida no âmbito infraconstitucional. A propósito do tema, o 

seguinte precedente: “Juizados Especiais Cíveis e Criminais: definição de 

sua competência: exigência de lei federal. 1. Os critérios de identificação 

das "causas cíveis de menor complexidade" e dos "crimes de menor 

potencial ofensivo", a serem confiados aos Juizados Especiais, constitui 

matéria de Direito Processual, da competência legislativa privativa da 

União. 2. Dada a distinção conceitual entre os juizados especiais e os 

juizados de pequenas causas (cf. STF, ADIn 1.127, cautelar, 28.9.94, 

Brossard), aos primeiros não se aplica o art. 24, X, da Constituição, que 

outorga competência concorrente ao Estado-membro para legislar sobre o 

processo perante os últimos. 3. Conseqüente plausibilidade da alegação 

de inconstitucionalidade de lei estadual que, antes da L. federal 9.099, 

outorga competência a juizados especiais, já afirmada em casos 

concretos (HC 71.713, 26.10.94, Pleno, Pertence; HC 72.930, Galvão; HC 

75.308, Sanches): suspensão cautelar deferida.” (ADI 1807 MC, 

Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 

23/04/1998, DJ 05-06-1998 PP-00002 EMENT VOL-01913-01 PP-00052) 

Portanto, diante do caráter absoluto da competência prevista no § 4º do 

art. 2º da Lei nº 12.153/09, somente o valor da causa e a matéria podem 

ser utilizados como critérios para fixação de competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Nesse sentido, transcrevo trecho do 

elucidativo voto proferido pelo Ministro Herman Benjamin, do Superior 

Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 753.444/RJ, onde assim aduz: “Logo, o art. 2º da Lei 

12.153/2009 possui dois parâmetros – valor e matéria – para que uma 

ação possa ser considerada de menor complexidade e, 

consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial Cível. 

Existem apenas dois critérios para fixação dessa competência: valor e 

matéria, inexistindo dispositivo na Lei 12.153/2009 que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública – esteja relacionada à necessidade ou não 

de perícia.” Referido julgado restou assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA 

INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. O art. 

2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que 

uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, 

consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública. 2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não 

influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda 

Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro 

Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. 

Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010. 3. 

Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, 

DJe 18/11/2015) Nesse ponto, abro um parêntesis para registrar que, em 

pesquisa realizada no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, não 

encontrei, até a presente data, qualquer acordão que afirme o contrário do 

paradigma supracitado, ou seja, que a complexidade da matéria ou prova 

seja elemento delimitador da competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, regido pela Lei n.º 12.153/09. Acerca do tema, a 

Resolução nº 4/2014-TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que trata da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, 

contempla, no rol exemplificativo contido em seu art. 1º, § 1º, incisos I, II e 

IX, a competência deste para processar e julgar causas desta natureza, 

senão vejamos: “Art. 1º As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 

22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas: I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem ou forem instalados; (...) § 1º. Observadas as 

restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do 

Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 

(sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: I – multas e 

outras penalidades decorrentes de infração de trânsito; II – transferência 

de propriedade de veículos automotores terrestres; (...) IX – anulatórias, 

declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;” 

Cabe rememorar que ao regulamentar a Lei nº 12.153/09, o Tribunal de 

Justiça deve ater-se aos critérios nela elencados, não podendo inovar ou 

extrapolar os limites contidos na norma de regência. Portanto, 

considerando que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos, que as partes atendem aos requisitos previstos no art. 5º da Lei 

nº 12.153/09, e que a matéria em apreço não se insere nas vedações 

contidas no § 1º do artigo 2º da referida lei, impõe-se o declínio da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá. E para corroborar o entendimento adotado, colaciono 

o seguinte precedente jurisprudencial: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BAIXA OU TRANSFERÊNCIA DE 

VEÍCULO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA. VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. AÇÃO AJUIZADA 

CONTRA AUTARQUIA EM LITISCONSÓRCIO COM PESSOA JURÍDICA DE 

DIREITO PRIVADO. LEI Nº 12.153/09. RESOLUÇÃO Nº 925/2012-COMAG. 

Excetuadas as situações previstas em lei, o critério que define a 

competência é o valor da causa, sendo ela absoluta para os Juizados 

Especiais de Fazenda Pública, instalados em todo o Estado a partir da 

Resolução nº 925/2012-COMAG, Tratando-se de ação ajuizada contra 

ente público, de valor inferior a 60 salários mínimos, e não se incluindo em 

uma das causas excludentes de competência previstas na Lei nº 

12.153/2009, deve tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Não há impedimento legal de processamento de ação em JEF na qual 

constem como litisconsortes passivos pessoas físicas ou jurídicas além 

daquelas elencadas no inciso II do art. 5º da Lei nº 12.153/09. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.” (Conflito de 

Competência Nº 70069809408, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 

29/06/2016) Desse modo, com a devida vênia a diversos precedentes do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que determinaram o 

processamento e julgamento de causas que demandavam a produção de 

provas ou a análise de matérias complexas perante as Varas 

Especializadas da Fazenda Pública, filio-me ao sólido precedente do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como aos demais precedentes 

jurisprudenciais citados, que, à saciedade, confirmam que a complexidade 

da matéria ou prova não são critérios delimitadores de competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, demonstrando que compete a este 

processar e julgar a ação ordinária ajuizada por particular em face do ente 

estatal, nos casos em que os elementos identificadores da ação se 

amoldem aos preceitos da Lei nº 12.153/09. Isto posto, reconheço e 

declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e 

julgar o feito, razão pela qual declino da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, determinando a 

remessa dos autos ao juízo competente, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, 

do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038022-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CGG TRADING S.A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ABUJAMRA NASCIMENTO OAB - SP274066 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

Agente Fiscal de Tributos Estaduais (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1038022-77.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: CGG TRADING S.A 

IMPETRADO: AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS Vistos, etc. 

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por 

CGG Trading S/A acoimando de ilegal e arbitrário ato do Fiscal de Tributos 

Estaduais da SEFAZ/MT, consistente no não recebimento do Recurso 

Administrativo interposto em face da decisão proferida no Processo 

Administrativo nº 5027370/2013, em razão de sua suposta 

intempestividade e do não cabimento do recurso em face do valor de 

alçada. Pugna pela concessão de liminar para que seja determinada a 

“admissibilidade, processamento e posterior julgamento do Recurso 

Voluntário apresentado pela Impetrante em face em face da decisão de 

parcial procedência do Pedido de Revisão apresentado no TAD nº 

1017404-7, e (ii) faça constar nos registros públicos que o débito 

relacionado a esse processo administrativo está com exigibilidade 

suspensa nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário 

Nacional”. A petição inicial veio instruída com documentos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Para o deferimento de liminar em mandado de 

segurança, a legislação de regência impõe a demonstração da 

coexistência pacífica de dois requisitos, a saber: “a relevância dos 

motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser 

reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora.” 

Conforme se depreende das razões que levaram à não admissão do 

recurso administrativo, o ato restou embasado em dois motivos distintos, 

quais sejam, a intempestividade e o não cabimento. No que tange 

especificamente à questão da tempestividade recursal, prima facie, com 

exceção das alegações da impetrante, não vislumbro nos autos a 

existência de indício probatório que permita concluir pela tempestividade 

do recurso interposto, notadamente por que a decisão de não admissão 

baseada na intempestividade é dotada da presunção de legitimidade e 

veracidade inerentes ao ato administrativo, presunção esta que não foi 

satisfatoriamente afastada pelas provas produzidas até o momento. Em 

face desse contexto, ausente a demonstração do fumus boni juris 

necessário à concessão da liminar, é de rigor o indeferimento do pedido. 

Isto posto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para que 

preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito público 

interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial, sem documentos, para, 

querendo, ingressar no feito. Após, colha-se o parecer ministerial. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 31 de outubro 

de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037814-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MFC ACADEMIA EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIO AUGUSTO HOFFMANN PINTO OAB - RJ176247 (ADVOGADO(A))

BRUNO DE ABREU FARIA OAB - RJ123070 (ADVOGADO(A))

RAFAEL CAPAZ GOULART OAB - RJ149794 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1037814-93.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MFC ACADEMIA EIRELI RÉU: 

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória ajuizada por MFC ACADEMIA EIRELI em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, vindicando a concessão de tutela de urgência para 

determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários 

decorrentes da cobrança de diferencial de alíquota de ICMS referentes às 

operações interestaduais locação de bens para utilização na prestação de 

condicionamento físico. A inicial veio instruída com documentos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Quanto ao pedido de tutela de urgência, o 

artigo 300 do CPC assim dispõe: “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidencie a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. A controvérsia a 

ser analisada na presente ação consiste em apurar a legalidade do ato do 

Requerido, consistente na exigência do diferencial de alíquota de ICMS 

sobre os equipamentos, materiais e insumos adquiridos ou transferidos de 

outras Unidades da Federação e empregados no desenvolvimento da 

atividade comercial da requerente. Os documentos apresentados pela 

impetrante demonstram, prima facie, que esta exerce atividade de 

prestação de serviços condicionamento físico, razão pela qual se revela 

incabível, em tese, a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS sobre as 

operações interestaduais de aquisição/locação de insumos e bens a 

serem utilizados na prestação de serviços, uma vez que esta não é 

contribuinte do ICMS. Nesse sentido, o seguinte precedente do E. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: DIREITO TRIBUTÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – LANÇAMENTO NA CONTA 

CORRENTE FISCAL – CONTRIBUINTE NÃO SUJEITO A INCIDÊNCIA DE ICMS 

– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO HUMANA – 

APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003 – DIFERENÇA DE 

ALÍQUOTA DE ICMS PELA AQUISIÇÃO DE VACINAS EM OUTROS 

ESTADOS DA FEDERAÇÃO – INOCORRÊNCIA – EMPRESA COM 

INSCRIÇÃO ESTADUAL CANCELADA – RECURSO DESPROVIDO – 

SENTENÇA RATIFICADA. As empresas prestadoras de serviços de 

medicina preventiva de imunizações, incluindo, vacinas, testes 

imunológicos e consultas enquadram-se na Lista de Serviços anexa à Lei 

Complementar nº 116/2003, e não se submetem à incidência de ICMS, 

mesmo nas operações mistas, se o serviço agregado estiver previsto 

nessa lista. Quando o Agente de Tributos Estaduais reconhece que a 

empresa não é contribuinte do ICMS, além da regularidade das operações 

por ela realizadas, descabe lançamento em conta corrente fiscal sobre a 

mesma operação, sob o argumento de que houve recolhimento a menor no 

Estado de origem da mercadoria. (Apelação / Remessa Necessária 

64293/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 19/05/2016) Nesse 

passo, restou evidenciado a probabilidade do direito pretendido. O perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, decorre da 

iminência da cobrança dos débitos aparentemente indevidos, o que pode 

onerar demasiada e indevidamente os custos da atividade exercida pela 

Requerente, inviabilizando o seu prosseguimento. Isto posto, DEFIRO a 

tutela de urgência, para determinar a suspensão da exigibilidade dos 

créditos tributários decorrentes da exigência do diferencial de alíquota de 

ICMS com relação aos materiais locados por meio de contrato de comodato 

pela Requerente em outros Estados da Federação, determinando que o 

Requerido se abstenha de efetuar a cobrança em tal hipóteses até o 

julgamento do mérito da presente ação. Diante das especificidades do 

Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, da Procuradoria Geral do Estado de 

Mato Grosso, datado de 18 de março de 2016, por meio do qual o 

Requerido manifesta expresso desinteresse na conciliação ou 

autocomposição, deixo de designar audiência para esta finalidade, em 

homenagem aos princípios da economia e celeridade processual. Cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037679-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REALIX S/C LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLY CARVALHO JUNIOR OAB - MT6132/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1037679-81.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: REALIX S/C LTDA - ME 

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ Vistos. Trata-se de pedido de reconsideração 

formulado pela empresa REALIX S/C LTDA, objetivando a reanalise da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 430 de 790



decisão de ID nº 16240222, a fim de que seja deferida liminar para 

determinar a suspensão da licitação regida pelo Edital de Concorrência nº 

001/2018. Para tanto, alega que a decisão tratou da ilegalidade na 

exigência de capacidade técnica, especialmente no que se refere ao 

Engenheiro de Segurança do Trabalho, sendo que tal pleito não foi objeto 

de fundamento na inicial. Assim, pugna pela reconsideração da decisão 

em face do suposto equívoco ou o recebimento do pedido como Embargos 

de Declaração, a fim de sanar a contradição de objetos. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Pois bem. Não obstante toda 

fundamentação exposta pela impetrante e ainda considerando que a 

capacidade técnica do Engenheiro de Segurança do Trabalho não tenha 

sido objeto de fundamentação quanto à sua ilegalidade, não foi 

apresentado qualquer fato novo ou argumento capaz de justificar a 

alteração da convicção formada na decisão anterior, visto que conforme 

bem elucidado, as exigências pré-estabelecidas no edital, em análise 

prefacial, estão em conformidade com o objeto da licitação regida pelo 

Edital de Concorrência nº 01/2018 e prestigiam o interesse público. 

Outrossim, inexiste prova pré-constituída para a necessária verificação da 

ilegalidade das exigências previstas que ensejariam a conclusão da 

suposta restrição de competitividade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido 

de reconsideração, mantendo a decisão (ID n. 16240222) pelos próprios 

fundamentos. Intime-se. Cumpra-se a referida decisão nos seus demais 

termos. Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020734-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO NOGUEIRA CAMPOS - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE RECEITA PÚBLICA 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1020734-19.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: JOAO PAULO NOGUEIRA 

CAMPOS - ME IMPETRADO: GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO 

ELETRÔNICO DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE RECEITA 

PÚBLICA Vistos, etc. 1 – Homologo a desistência requerida pela parte 

Impetrante (Id. 14175595), para que produza seus efeitos legais. 2 – Julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. 3 – Sem custas e honorários, eis que 

incabíveis na espécie. 4 – Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e providências de estilo. P.R.I. Cuiabá, 31 de outubro 

de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037175-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUBA SUPERMERCADOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador de Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda de Mato 

Grosso (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1037175-12.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: JUBA SUPERMERCADOS LTDA 

IMPETRADO: COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

impetrado por JUBA SUPERMERCADOS LTDA em face do COORDENADOR 

DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO 

GROSSO, vindicando a concessão de ordem mandamental para 

determinar que a autoridade coatora se determinada a autoridade coatora 

que suspenda a exigibilidade do crédito tributário constante da Notificação 

de Auto de Infração de n.º 122752000302017133, E-process 

5319419/2017, ao passo que constitui extrema ofensa à coisa julgada nos 

autos do Mandado de Segurança de n.º 4377-83.2015.811.0041 – Código 

958896. O impetrante afirma que anteriormente impetrou mandado de 

segurança, obtendo liminar para suspender o pagamento do ICMS sobre a 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), sendo que esta restou 

confirmada em sentença. Que, em seguida, em sede de remessa 

necessária, a sentença foi ratificada pelo juízo ad quem. Aduzem que, 

contudo, foram autuados novamente em razão da ausência de 

recolhimento do ICMS sobre a TUSD, cobrado na fatura de energia. Pois 

bem. Em consulta ao site do Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que os 

feitos apontados pelos impetrantes retornaram da segunda instância e 

estão em fase de cumprimento de sentença. Desse modo, considerando 

que o Mandado de Segurança impetrado anteriormente perante o juízo da 

3ª Vara Especializada de Fazenda Pública e a autuação decorre do 

descumprimento da sentença proferida naqueles autos, resta claro a 

ausência de interesse processual nestes autos, sendo de rigor a extinção 

do presente writ sem resolução de mérito, em observância aos ditames da 

legislação processual. Registro, por oportuno, que o descumprimento de 

liminar ou de sentença deve ser informado nos autos que já foram 

ajuizados anteriormente, não cabendo novo pedido idêntico para o mesmo 

objeto. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA, sem resolução de 

mérito, a presente ação, com fundamento no artigo 485, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas de praxe. P.R.I. Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025121-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA OAB - MT21518/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

SECRETARIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA (IMPETRADO)

CHEFE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE CUIABÁ - MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Detran MT (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1025121-77.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: CELSO OLIVEIRA IMPETRADO: 

CHEFE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE CUIABÁ - MT, 

SECRETARIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, MUNICIPIO DE CUIABÁ 

Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

impetrado por Celso Oliveira em face do Presidente do Departamento 

Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso, postulando um provimento 

jurisdicional que autorize o licenciamento do veículo, sem a exigência do 

recolhimento das multas de trânsito impostas e, ainda seja declarada a 

inexigibilidade e insubsistência das multas, excluindo tais infrações do 

registro cadastral do DETRAN-MT. Alega que é proprietário do veículo 

marca/modelo VOLVO/NL12 360, placas JYP - 2592, RENAVAM nº 

00692162720, ano/modelo 1998/1998 que ao tentar emitir o CRLV 

(Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo), tomou conhecimento 

da existência de multas no prontuário do veículo, sendo-lhe, 

consequentemente, negada a emissão do correspondente documento de 

porte obrigatório para o tráfego regular. Assevera, ainda, que a autoridade 

coatora está agindo ilegalmente, tendo em vista que não houve a 

notificação prévia da existência das multas. Diante do que expôs, requer 

em sede liminar a concessão da ordem mandamental para proceder o 

licenciamento anual de seu veículo, sem o pagamento prévio das multas 

pré-existentes e requer ao final da demanda que seja anuladas as 
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referidas multas. A petição veio instruída com documentos. A liminar foi 

deferida. Devidamente intimada para prestar as informações pertinentes 

ao caso, a autoridade coatora acostou o id. 15218064, acompanhado de 

documentos subsequentes, requerendo o acolhimento das preliminares de 

ilegitimidade passiva, ausência da prova pré-constituída e inviabilidade da 

via eleita. Colhido o r. parecer ministerial, opinando pela denegação da 

ordem mandamental. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, destaco que as preliminares de 

carência de ação por inadequação da via eleita e ausência de prova 

pré-constituída do direito alegado se confundem com o mérito da 

impetração e, portanto, com este serão analisadas, na medida do 

necessário. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo 

DETRAN, salientando que o pedido formulado contempla a emissão do 

licenciamento anual, medida esta que se insere no âmbito de sua 

competência administrativa, conferindo-lhe a legitimidade necessária para 

figurar no polo passivo da ação, em consonância com o artigo 22, III, do 

Código de Trânsito Brasileiro, que esta dispõe: “Art. 22. Compete aos 

órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito 

Federal, no âmbito de sua circunscrição: III - vistoriar, inspecionar quanto 

às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e 

licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento 

Anual, mediante delegação do órgão federal competente;” (grifei) Passo a 

analisar o mérito, a controvérsia a ser analisada no caso em comento se 

limita a apurar a existência do direito da parte impetrante em obter o 

licenciamento de seu veículo independentemente do pagamento das multas 

vinculadas ao seu prontuário, bem como a anulação das multas 

existentes. Ocorre que a liminar concedida no início da marcha processual 

possui nítido caráter satisfativo, na medida em que permitiu à parte 

impetrante obter o licenciamento do veículo, esgotando assim o objeto da 

ação no que tange a este tópico. Por consequência, resta evidente a 

perda superveniente do interesse processual da parte impetrante, tendo 

em vista que a prolação de sentença de mérito para determinar o 

licenciamento do veículo – que já foi licenciado por força da liminar – não 

terá qualquer benefício ou utilidade prática em favor desta. Com efeito, o 

interesse processual se traduz no binômio necessidade-utilidade do 

provimento jurisdicional para satisfação da pretensão da parte. Como bem 

adverte Luiz Rodrigues Wambier: “O interesse processual está presente 

sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

conseqüentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretendem relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo 

que se pede no processo (pedido) seja útil sob o aspecto prático.” A 

propósito: “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. ÍNDOLE SATISFATIVA. PERDA 

SUPERVENIENTE DO OBJETO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. 1. "A chamada liminar satisfativa é aquela que 

exaure por completo o objeto da ação, de modo a esgotar o mérito a ser 

futuramente apreciado pelo Colegiado, verdadeiro competente para análise 

da pretensão [...]" (AgRg no AgRg no MS 14.336/DF, Napoleão Nunes Maia 

Filho. Terceira Seção, julgado em 26.8.2009, DJe 10.9.2009). 2. O 

cumprimento da liminar anteriormente concedida, cuja natureza satisfativa 

lhe era inerente, impõe o reconhecimento da perda superveniente do 

objeto do mandado de segurança. Precedentes: MS 11.041/DF, Rel. Min. 

Laurita Vaz, Terceira Seção, DJ 24.4.2006, p. 350; MS 4611/DF, Rel. Min. 

Vicente Leal, Terceira Seção, DJ 24.5.1999, p. 90. 3. Impõe-se o não 

conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento, 

vez que o dispositivo de lei apontado como violado não foi examinado pela 

decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Súmula 211/STJ. 

Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1209252/PI, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 

17/11/2010) Assim, considerando que o artigo 493 do Código de Processo 

Civil dispõe que “Se, depois da propositura da ação, algum fato 

constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do 

mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a 

requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”, resta imperativo 

o reconhecimento da carência de ação pela perda superveniente do 

interesse processual da parte impetrante no que se refere ao pedido de 

licenciamento do veículo. O mesmo ocorre em relação ao pedido de 

anulação das multas apontadas no extrato trazido na petição inicial, pois, 

nessa hipótese, resta ausente o interesse processual em razão da 

inadequação da via eleita. Quanto a tal tópico, os artigos 281, II, e 282, do 

Código de Trânsito Brasileiro, determinam duas notificações do infrator 

como condição de subsistência da multa, a saber: a primeira referente ao 

cometimento da infração e a segunda inerente à penalidade aplicada, 

desde que superada a fase da defesa quanto ao cometimento, em si, do 

ilícito administrativo. Com efeito, da análise dos dispositivos citados, que 

se referem ao processo administrativo, constata-se que, após a lavratura 

do auto de infração, haverá duas notificações indispensáveis, - a primeira 

quando da lavratura do auto de infração, se a autuação ocorrer em 

flagrante, ou por meio do correio, quando a autuação se dê à distância ou 

por equipamentos eletrônicos; a segunda notificação deverá ocorrer após 

julgado o auto de infração com imposição da penalidade. Esse é o teor dos 

dispositivos mencionados. Cabe acentuar, por oportuno, que nas 

infrações de trânsito, a análise da consistência do auto de infração à luz 

da defesa propiciada é premissa inafastável para a aplicação da 

penalidade e consectário da garantia da ampla defesa assegurada no 

inciso LV, do artigo 5º da CF. A propósito, a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que a 

existência da dupla notificação é condição de eficácia da multa de trânsito, 

somente sendo válida a exigência do pagamento das multas como 

condição ao licenciamento de veículos nos casos em que efetivamente 

comprovada a ocorrência da dupla notificação, conforme se observa do 

teor das Súmulas 127 e 312 da referida Corte, verbis: “Súmula 127- É 

ilegal condicionar a renovação de licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado.” ”Súmula 312 - No processo 

administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as 

notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.” 

Ocorre que para apurar a efetiva ocorrência da dupla notificação, se faz 

necessária a dilação probatória, o que se mostra inviável em sede de 

mandado de segurança, que, por se tratar de ação mandamental de rito 

célere, demanda a produção de prova documental pré-constituída, capaz 

de demonstrar de forma inequívoca a liquidez e a certeza do direito 

alegado. Aliás, sobre o conceito de liquidez e certeza do direito alegado 

para fins de impetração de mandado de segurança, Hely Lopes Meirelles, 

com a clareza que lhe é peculiar, assim leciona: “Direito líquido e certo é o 

que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão 

e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende enseja à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Evidentemente, o conceito de liquidez e certeza 

adotado pelo legislador do mandado de segurança não é o mesmo do 

legislador civil (CC, art. 1.533). É um conceito impróprio – e mal-expresso – 

alusivo a precisão e comprovação do direito quando deveria aludir a 

precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício 

deste direito.” (Hely Lopes Meirelles in Mandado de Segurança, 26ª ed., 

págs. 36/37, Malheiros Editores, São Paulo: 2003) Portanto, ainda que a 

pretensão deduzida seja plausível, o mandado de segurança não se 

afigura como a via adequada para concretizá-la, podendo o impetrante 

valer-se das vias ordinárias, com ampla produção de provas, para 

resguardar seu eventual direito. Assim entendo por que a anulação da 

multa de trânsito – ato administrativo – envolve interesse público supremo 

e indisponível, demandando a adoção de um rito mais abrangente para a 

adequada análise da questão, até mesmo por que o exíguo prazo para 

prestar informações no rito do mandado de segurança, aliado ao grande 

volume de ações dessa natureza, impede a autoridade coatora de 

produzir as provas adequadas à defesa do interesse público. Apesar do 

extrato de multas juntado aos autos conter campo referente às 

notificações exigidas por lei, nem sempre a informação nele contida reflete 

a veracidade da situação, podendo haver vícios quanto à efetiva 

ocorrência da notificação, à inclusão da informação acerca da notificação 

no sistema, à regularidade da entrega da notificação por via postal com 

aviso de recebimento, à atualização de endereço do infrator, aos poderes 

e à capacidade da pessoa que recebeu à notificação, enfim, a análise da 

regularidade da notificação envolve uma série de fatores que extrapolam 

as simples informações contidas no extrato de multas apresentado, as 

quais devem ser analisadas adequadamente, sob ampla produção 

probatória, de modo a evitar a ocorrência de prejuízo para a Administração 
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Pública, incidindo em ofensa ao preceito constitucional que assegura a 

supremacia e indisponibilidade de seu interesse. E para corroborar o 

entendimento posto, colaciono o seguinte precedente oriundo do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “MANDADO DE SEGURANÇA - 

MULTAS APLICADAS PELO BATALHÃO DE TRÂNSITO - DISCUSSÃO 

PELAS VIAS ORDINÁRIAS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. A 

discussão de multas aplicadas pelo Batalhão de Trânsito deve se dar 

pelas vias ordinárias, por requerer dilação probatória.” (ReeNec, 

10948/2002, DR. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 10/09/2002, Data da publicação no DJE 25/09/2002) 

Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a carência de ação por 

ausência superveniente de interesse processual em relação ao pedido de 

licenciamento do veículo, bem como acolho a preliminar de carência de 

ação por inadequação da via eleita quanto ao pedido de anulação das 

multas. Com essas considerações e por tudo mais que consta nos autos, 

CONCEDO EM PARTE o presente writ, para tão somente consolidar os 

termos da decisão inaugural que concedeu a liminar, com fulcro no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, eis que 

incabíveis na espécie. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1028668-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIND DOS TRAB DO SIST AGRIC AGRA E PEC DO EST DE MT 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária - DANIELLA SOARES DE 

ALMEIDA BUENO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do 

Processo:1028668-28.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: SIND DOS TRAB DO 

SIST AGRIC AGRA E PEC DO EST DE MT IMPETRADO: PRESIDENTE DO 

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA - DANIELLA SOARES DE 

ALMEIDA BUENO Vistos, etc. 1 – Homologo a desistência requerida pela 

parte Impetrante (Id. 15492027), para que produza seus efeitos legais. 2 – 

Julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, 

VIII, do Código de Processo Civil. 3 – Sem custas e honorários, eis que 

incabíveis na espécie. 4 – Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e providências de estilo. P.R.I. Cuiabá, 31 de outubro 

de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1030759-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA OAB - MT0002781A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1030759-91.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: EDGAR DO ESPIRITO SANTO 

OLIVEIRA IMPETRADO: DIRETOR DETRAN MT, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO Vistos e etc, Cuida-se de Mandado de 

Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Edgar do Espirito Santo 

Oliveira, devidamente qualificado nos autos, contra ato praticado pelo 

Presidente Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de 

Mato Grosso - DETRAN/MT, postulando um provimento jurisdicional que 

autorize o licenciamento do veículo de sua propriedade, melhor descrito 

nos autos, sem a exigência do recolhimento das multas de trânsito 

impostas. Assevera, em síntese, que ao tentar efetuar os pagamentos de 

IPVA e Seguro Obrigatório foi surpreendido com infrações de trânsito, 

sendo pratica de tais atos estaria vinculada ao pagamento das referidas 

multas imputadas em seu nome. Apresentou documentos com a petição 

introdutória. A liminar foi deferida. Informações foram prestadas pela 

autoridade coatora apontada no id. 15575125, acompanhada de 

documentos, suscitando preliminarmente a inadequação da via eleita e a 

ausência da prova pré-constituída. No mérito, requer ao fim a denegação 

da segurança por inexistir nenhum ato abusivo ou ilegal. O Representante 

do Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público capaz 

de justificar a intervenção ministerial. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Antes de adentrar na análise do mérito da questão, saliento que as 

preliminares de inadequação da via eleita e ausência de prova 

pré-constituída se confundem com o mérito da ação e, portanto, com este 

serão analisadas, na medida do necessário. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pelo DETRAN, salientando que o pedido 

formulado contempla a emissão do licenciamento anual, medida esta que 

se insere no âmbito de sua competência administrativa, conferindo-lhe a 

legitimidade necessária para figurar no polo passivo da ação, em 

consonância com o artigo 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro, que esta 

dispõe: “Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito 

dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: III - 

vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, 

registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o 

Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do 

órgão federal competente;” (grifei) É caso de concessão da segurança. 

Como é cediço, é legítimo o condicionamento de licenciamento de veículo 

ao pagamento dos débitos referentes a tributos, encargos e multas de 

trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da 

responsabilidade pelas infrações cometidas, nos exatos termos do art. 

131, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro. Todavia, trata-se de ato ilegal a 

exigência do pagamento de infrações de trânsito para a renovação do 

licenciamento, sem que tenha havido a prévia notificação do infrator, 

suficiente para cientificá-lo da imposição da penalidade. Insta observar 

serem aplicáveis ao processo administrativo os princípios da ampla defesa 

e do contraditório, razão pela qual se torna imprescindível, para a 

validação da infração de trânsito, a notificação do infrator, 

possibilitando-lhe, assim, a apresentação de defesa. Conforme dispõe o 

art. 5º, LV da Constituição Federal: “aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”, tratando-se, 

pois, de garantia fundamental. No caso dos autos, verifico não ter restado 

comprovado pelo Impetrado a regular notificação do Impetrante. Sendo 

assim, reputo ilegal a recusa ao pedido de licenciamento do veículo, 

condicionando-o ao pagamento das multas impostas, porquanto, frente a 

ausência de prévia notificação da imposição, não foi oportunizado ao 

Impetrante discutir, administrativa ou judicialmente, as infrações impostas. 

Nesse sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO CONDICIONADO O PAGAMENTO DE MULTAS. Pretende a 

suspensão da multa de trânsito, a fim de que possa proceder ao 

licenciamento do seu veículo. Licenciamento de veículo condicionado ao 

pagamento de multas. Ilegalidade. Ausê29ncia de comprovação de 

notificação emitida. Incumbe à autoridade coatora provar a efetiva 

notificação. Segurança concedida para permitir renovação da licença 

veicular sem o pagamento das multas. Sentença mantida.” (TJ-SP - REEX: 

10163272520148260224 SP 1016327-25.2014.8.26.0224, Relator: Ronaldo 

Andrade, Data de Julgamento: 03/03/2015, 3ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 20/03/2015). Aliás, este entendimento encontra-se 

consolidado, conforme dispõe a Súmula nº 127 do Superior Tribunal de 

Justiça: “É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”. Salienta-se não 

ser o caso de se discutir a validade ou não das penalidades impostas, a 

ser travada em autos próprios (ação declaratória), mas considerar a 

impossibilidade momentânea de se exigir o pagamento da multa para o 

licenciamento anual, em razão da ausência de provas de que o Impetrante 

tenha sido prévia e devidamente notificado. Por fim, observo que a 

autorização para o licenciamento restringe-se ao exercício do ano de 

2018, haja vista a impossibilidade de, agora, se alegar o desconhecimento 

das infrações constantes nos autos. Diante de todo o exposto, com esteio 

nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 12.016/09, 
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vale dizer presente o direito líquido e certo, CONCEDO A SEGURANÇA, 

para autorizar o licenciamento do veículo do Impetrante, restringindo-se ao 

exercício do ano de 2018, sem o pagamento das infrações de trânsito 

apontadas na inicial, tornando definitiva a liminar deferida. Oficie-se a 

autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do 

oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de 

recebimento (art. 13, da Lei nº 12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 

1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do 

recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em 

vista do reexame necessário da sentença. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021453-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FORTE COMERCIAL LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

SECRETÁRIO ESTADUAL DE FAZENDA PÚBLICA-MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1021453-98.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: FORTE COMERCIAL LTDA 

IMPETRADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT, SECRETÁRIO ESTADUAL DE FAZENDA 

PÚBLICA-MT Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido 

de liminar impetrado por FORTE COMERCIAL LTDA em face do Presidente 

do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso, 

postulando um provimento jurisdicional que autorize o licenciamento do 

veículo, sem a exigência do recolhimento das multas de trânsito impostas 

e, ainda seja declarada a inexigibilidade e insubsistência das multas, 

excluindo tais infrações do registro cadastral do DETRAN-MT. Alega que é 

proprietário do veículo CAR/CAMINHÃO/CARROCERIA FECHADA, placas 

OBK-4092, RENAVAM nº 01092711969, ano/modelo 2015/2015 que ao 

tentar emitir o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo), 

tomou conhecimento da existência de multas no prontuário do veículo, 

sendo-lhe, consequentemente, negada a emissão do correspondente 

documento de porte obrigatório para o tráfego regular. Assevera, ainda, 

que a autoridade coatora está agindo ilegalmente, tendo em vista que não 

houve a notificação prévia da existência das multas. Diante do que expôs, 

requer em sede liminar a concessão da ordem mandamental para proceder 

o licenciamento anual de seu veículo, sem o pagamento prévio das multas 

pré-existentes e requer ao final da demanda que seja anuladas as 

referidas multas. A petição veio instruída com documentos. A liminar foi 

deferida. Devidamente intimada para prestar as informações pertinentes 

ao caso, a autoridade coatora acostou o id. 14517541, acompanhado de 

documentos subsequentes, requerendo o acolhimento das preliminares de 

ilegitimidade passiva, ausência da prova pré-constituída e inviabilidade da 

via eleita. O Representante do Ministério Público manifestou pela ausência 

de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. Vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, 

destaco que as preliminares de carência de ação por inadequação da via 

eleita e ausência de prova pré-constituída do direito alegado se 

confundem com o mérito da impetração e, portanto, com este serão 

analisadas, na medida do necessário. Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pelo DETRAN, salientando que o pedido formulado 

contempla a emissão do licenciamento anual, medida esta que se insere no 

âmbito de sua competência administrativa, conferindo-lhe a legitimidade 

necessária para figurar no polo passivo da ação, em consonância com o 

artigo 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro, que esta dispõe: “Art. 22. 

Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e 

do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: III - vistoriar, 

inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, 

emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de 

Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal 

competente;” (grifei) Passo a analisar o mérito, a controvérsia a ser 

analisada no caso em comento se limita a apurar a existência do direito da 

parte impetrante em obter o licenciamento de seu veículo 

independentemente do pagamento das multas vinculadas ao seu 

prontuário, bem como a anulação das multas existentes. Ocorre que a 

liminar concedida no início da marcha processual possui nítido caráter 

satisfativo, na medida em que permitiu à parte impetrante obter o 

licenciamento do veículo, esgotando assim o objeto da ação no que tange 

a este tópico. Por consequência, resta evidente a perda superveniente do 

interesse processual da parte impetrante, tendo em vista que a prolação 

de sentença de mérito para determinar o licenciamento do veículo – que já 

foi licenciado por força da liminar – não terá qualquer benefício ou utilidade 

prática em favor desta. Com efeito, o interesse processual se traduz no 

binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional para satisfação 

da pretensão da parte. Como bem adverte Luiz Rodrigues Wambier: “O 

interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, conseqüentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretendem relativamente à sua 

pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo 

(pedido) seja útil sob o aspecto prático.” A propósito: “PROCESSO CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DA 

LIMINAR. ÍNDOLE SATISFATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 

OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. "A chamada 

liminar satisfativa é aquela que exaure por completo o objeto da ação, de 

modo a esgotar o mérito a ser futuramente apreciado pelo Colegiado, 

verdadeiro competente para análise da pretensão [...]" (AgRg no AgRg no 

MS 14.336/DF, Napoleão Nunes Maia Filho. Terceira Seção, julgado em 

26.8.2009, DJe 10.9.2009). 2. O cumprimento da liminar anteriormente 

concedida, cuja natureza satisfativa lhe era inerente, impõe o 

reconhecimento da perda superveniente do objeto do mandado de 

segurança. Precedentes: MS 11.041/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira 

Seção, DJ 24.4.2006, p. 350; MS 4611/DF, Rel. Min. Vicente Leal, Terceira 

Seção, DJ 24.5.1999, p. 90. 3. Impõe-se o não conhecimento do recurso 

especial por ausência de prequestionamento, vez que o dispositivo de lei 

apontado como violado não foi examinado pela decisão atacada, apto a 

viabilizar a pretensão recursal. Súmula 211/STJ. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp 1209252/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 17/11/2010) Assim, 

considerando que o artigo 493 do Código de Processo Civil dispõe que 

“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo 

ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo 

em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de 

proferir a decisão”, resta imperativo o reconhecimento da carência de 

ação pela perda superveniente do interesse processual da parte 

impetrante no que se refere ao pedido de licenciamento do veículo. O 

mesmo ocorre em relação ao pedido de anulação das multas apontadas no 

extrato trazido na petição inicial, pois, nessa hipótese, resta ausente o 

interesse processual em razão da inadequação da via eleita. Quanto a tal 

tópico, os artigos 281, II, e 282, do Código de Trânsito Brasileiro, 

determinam duas notificações do infrator como condição de subsistência 

da multa, a saber: a primeira referente ao cometimento da infração e a 

segunda inerente à penalidade aplicada, desde que superada a fase da 

defesa quanto ao cometimento, em si, do ilícito administrativo. Com efeito, 

da análise dos dispositivos citados, que se referem ao processo 

administrativo, constata-se que, após a lavratura do auto de infração, 

haverá duas notificações indispensáveis, - a primeira quando da lavratura 

do auto de infração, se a autuação ocorrer em flagrante, ou por meio do 

correio, quando a autuação se dê à distância ou por equipamentos 

eletrônicos; a segunda notificação deverá ocorrer após julgado o auto de 

infração com imposição da penalidade. Esse é o teor dos dispositivos 

mencionados. Cabe acentuar, por oportuno, que nas infrações de trânsito, 

a análise da consistência do auto de infração à luz da defesa propiciada é 

premissa inafastável para a aplicação da penalidade e consectário da 

garantia da ampla defesa assegurada no inciso LV, do artigo 5º da CF. A 

propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o 

entendimento no sentido de que a existência da dupla notificação é 

condição de eficácia da multa de trânsito, somente sendo válida a 

exigência do pagamento das multas como condição ao licenciamento de 

veículos nos casos em que efetivamente comprovada a ocorrência da 
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dupla notificação, conforme se observa do teor das Súmulas 127 e 312 da 

referida Corte, verbis: “Súmula 127- É ilegal condicionar a renovação de 

licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi 

notificado.” ”Súmula 312 - No processo administrativo para imposição de 

multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da 

aplicação da pena decorrente da infração.” Ocorre que para apurar a 

efetiva ocorrência da dupla notificação, se faz necessária a dilação 

probatória, o que se mostra inviável em sede de mandado de segurança, 

que, por se tratar de ação mandamental de rito célere, demanda a 

produção de prova documental pré-constituída, capaz de demonstrar de 

forma inequívoca a liquidez e a certeza do direito alegado. Aliás, sobre o 

conceito de liquidez e certeza do direito alegado para fins de impetração 

de mandado de segurança, Hely Lopes Meirelles, com a clareza que lhe é 

peculiar, assim leciona: “Direito líquido e certo é o que se apresenta 

manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser 

exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende enseja à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Evidentemente, o conceito de liquidez e certeza 

adotado pelo legislador do mandado de segurança não é o mesmo do 

legislador civil (CC, art. 1.533). É um conceito impróprio – e mal-expresso – 

alusivo a precisão e comprovação do direito quando deveria aludir a 

precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício 

deste direito.” (Hely Lopes Meirelles in Mandado de Segurança, 26ª ed., 

págs. 36/37, Malheiros Editores, São Paulo: 2003) Portanto, ainda que a 

pretensão deduzida seja plausível, o mandado de segurança não se 

afigura como a via adequada para concretizá-la, podendo o impetrante 

valer-se das vias ordinárias, com ampla produção de provas, para 

resguardar seu eventual direito. Assim entendo por que a anulação da 

multa de trânsito – ato administrativo – envolve interesse público supremo 

e indisponível, demandando a adoção de um rito mais abrangente para a 

adequada análise da questão, até mesmo por que o exíguo prazo para 

prestar informações no rito do mandado de segurança, aliado ao grande 

volume de ações dessa natureza, impede a autoridade coatora de 

produzir as provas adequadas à defesa do interesse público. Apesar do 

extrato de multas juntado aos autos conter campo referente às 

notificações exigidas por lei, nem sempre a informação nele contida reflete 

a veracidade da situação, podendo haver vícios quanto à efetiva 

ocorrência da notificação, à inclusão da informação acerca da notificação 

no sistema, à regularidade da entrega da notificação por via postal com 

aviso de recebimento, à atualização de endereço do infrator, aos poderes 

e à capacidade da pessoa que recebeu à notificação, enfim, a análise da 

regularidade da notificação envolve uma série de fatores que extrapolam 

as simples informações contidas no extrato de multas apresentado, as 

quais devem ser analisadas adequadamente, sob ampla produção 

probatória, de modo a evitar a ocorrência de prejuízo para a Administração 

Pública, incidindo em ofensa ao preceito constitucional que assegura a 

supremacia e indisponibilidade de seu interesse. E para corroborar o 

entendimento posto, colaciono o seguinte precedente oriundo do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “MANDADO DE SEGURANÇA - 

MULTAS APLICADAS PELO BATALHÃO DE TRÂNSITO - DISCUSSÃO 

PELAS VIAS ORDINÁRIAS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. A 

discussão de multas aplicadas pelo Batalhão de Trânsito deve se dar 

pelas vias ordinárias, por requerer dilação probatória.” (ReeNec, 

10948/2002, DR. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 10/09/2002, Data da publicação no DJE 25/09/2002) 

Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a carência de ação por 

ausência superveniente de interesse processual em relação ao pedido de 

licenciamento do veículo, bem como acolho a preliminar de carência de 

ação por inadequação da via eleita quanto ao pedido de anulação das 

multas. Com essas considerações e por tudo mais que consta nos autos, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA do presente writ, para tão somente 

consolidar os termos da decisão inaugural que concedeu a liminar, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, eis que incabíveis na espécie. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas 

de praxe. P.R.I. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007884-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA MENDES ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT0009769A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004665-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA VITORIO NEIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003181-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZAIN ANTUNES DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008149-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LISETE DUARTE DO BELEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029585-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ARRUDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DA COSTA OAB - MT20362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004361-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBER CARDOSO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO(A))

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT0014532A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ECKER ADAMS (RÉU)

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. 

Prestei as informações através do Ofício nº 94/2018 na presente data, 

referente às Informações Processuais requisitadas através do Ofício 

(Código de Rastreabilidade nº 81120183398808) – Secretaria da Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo, extraído do Agravo de Instrumento nº 

1005493-31.2018.8.11.0000 – PJE – Capital. Nessa oportunidade, 

mantenho a decisão de ID nº 12789508 pelos seus próprios fundamentos. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017505-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EPAMINONDAS ANTONIO DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO OAB - MT11120/O 

(ADVOGADO(A))

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, HOMOLOGO a transação formulada nos 

presentes autos, consoante requerimento de ID 15898566, e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, III, alínea ‘a e b’ do CPC/2015. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as 

devidas baixas de estilo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1015798-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DARC DOS SANTOS QUIXABEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT0012301S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Tendo em vista a 

certidão de ID: 13545895, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, ratificarem os atos já praticados na Justiça Federal. Após, com ou 

sem manifestação, voltem-me conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005039-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONIKA MICHELLY APARECIDA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037053-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GRAF (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA 

ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: À vista do 

exposto, em conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, 

determino a suspensão do presente processo até ulterior deliberação da 

Corte Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011551-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIMAR MARTINS RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 
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para, querendo, requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012862-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO GALDINO PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT0008578A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, 

consoante toda a fundamentação exposta, afasto as preliminares 

arguidas, e, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO vindicado, para, ratificando a 

tutela específica deferida alhures, condenar o Requerido ao cumprimento 

de sua obrigação político-constitucional a fim de que seja fornecido o 

medicamento denominado “Aripiprazol 10 mg – 02 cápsulas ao dia”, nos 

termos da prescrição de médico especialista (ID nº 6692110),, ainda que 

seja necessária a contratação de fornecedor particular, com dispensa de 

procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei nº. 8.666/93, sem 

qualquer custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico 

responsável, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as 

determinações do médico responsável, e, via de consequência, EXTINGO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC/2015. Condeno os Requeridos ao pagamento dos 

honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 

1000,00 (um mil reais), nos termos do Artigo 85, § 8º do CPC. Intime-se. 

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante 

determina o art. 496, I, do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de 

Outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015212-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LEANDRO HARTIZCOPF (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCILIO DONEGA OAB - SP71241 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, 

consoante toda a fundamentação exposta, CONCEDO A SEGURANÇA, 

confirmando a liminar deferida no nascedouro destes autos, para 

determinar à autoridade coatora que promova o cumprimento da obrigação 

político-constitucional a fim de que seja viabilizada ao autor a realização do 

procedimento cirúrgico denominado “Cirurgia Bariátrica”, bem como que 

assegure a continuidade do tratamento necessário para preservar a 

saúde e a vida do demandante, conforme prescrição de médico 

especialista (ID nº 7231464), preferencialmente em hospital conveniado 

com a rede pública de saúde, ou outra unidade hospitalar particular 

igualmente capacitada para realizar a intervenção em testilha, com 

dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24, da Lei nº 

8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as 

determinações do médico responsável., e, via de consequência, EXTINGO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC/2015. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 

10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Após, decorrido o prazo 

recursal, arquive-se com todas as baixas. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023894-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMOR JOSE ASSIS FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - MT8690/O (ADVOGADO(A))

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT0017461A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, acolho apenas a preliminar de 

ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda, e no mérito, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a medida 

liminar anteriormente deferida, para determinar a autoridade coatora que 

proceda com o imediato licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo 

VW/POLO 1.6, Placa QBJ – 7769, Cor BRANCA, RENAVAM 01020604414, 

sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema 

do órgão de fiscalização, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 

da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de 

submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 

496, §4º, I do CPC/2015. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028288-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA COSTA SALVADOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT0019794A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor da SEFAZ-MT (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento e a 

transferência do veículo marca VW/GOL 1.0 GIV, Placa OAU 0226, cor 

prata, Modelo 2012, RENAVAM 00383716934, sem o prévio pagamento de 

infrações existentes no banco de dados da autarquia estadual, e, via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 
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Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025968-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento e a 

liberação da 2ª via do documento do veículo marca FIAT/PALIO FIRE 

ECONOMY, Placa OLR-7993, Cor Prata, sem o prévio pagamento de 

infrações existentes no banco de dados da autarquia estadual, e, via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1025339-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Gonçalo José da Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MEDIDA PROTETIVA (PJE 2) PROCESSO Nº 1025339-42.2017.8.11.0041 

Vistos, etc. Intime-se o Ministério Público do Estado de Mato Grosso para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da necessidade da 

inclusão do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá no polo 

passivo da presente demanda. Após, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007390-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES DE ABREU MOSCARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1007390-68.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 30 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037985-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CLOVIS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1037985-50.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 30 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037967-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MOURA CUIABANO OAB - MT13860/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1037967-29.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, a Procuradoria 

Federal do Estado de Mato Grosso já se manifestou pelo desinteresse na 

conciliação nas ações que o INSS figure como parte, razão pela qual deixo 

de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o principio da razoável 

duração do processo. Assim, citem-se os requeridos, para, querendo, 

responderem a ação no prazo legal, sob pena de serem considerados 

verdadeiros os fatos alegados pela requerente. Nos termos do 

Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se Cumpra-se. Cuiabá, 30 de 

outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027596-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO AZEVEDO COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOSMAR MOREIRA DO VALE OAB - DF30532 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1027596-06.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cumpra-se imediatamente a 

decisão superior, proferida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 

1010487-05.2018.8.11.0000 (ID nº 16230413). Intimem-se. Cumpra-se o já 

determinado. Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033049-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA OLIVEIRA GONCALVES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1033049-79.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cumpra-se imediatamente a 

decisão superior, proferida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 

1012390-75.2018.8.11.0000 (ID nº 16230181), suspendendo os efeitos da 

decisão de ID nº 15864594. Intimem-se. Cumpra-se o já determinado. 

Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034226-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ALVES DE SOUZA SIMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1034226-78.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cumpra-se imediatamente a 

decisão superior, proferida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 

1012368-17.2018.8.11.0000 (ID nº 16230171), suspendendo os efeitos da 

decisão de ID nº 15887980. Intimem-se. Cumpra-se o já determinado. 

Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003078-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1003078-20.2016.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Intime-se a parte requerente para que apresente impugnação 

à contestação no prazo legal, após cls. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000249-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA ANDREATTA CORAZZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1000249-15.2018.8.11.0003 (PJE 4) 

Vistos e etc. Determino a parte impetrante que retifique o polo passivo da 

presente ação, devendo constar o Presidente ou Diretor do DETRAN-MT, e 

para que junte aos autos extrato com o comprovante das referidas multas, 

no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do Art. 290 do CPC. Após, cls. Intime-se Cumpra-se. Cuiabá, 31 de 

outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037624-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1037624-33.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a 

ação no prazo legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos alegados pela requerente. Nos termos do Procedimento de Controle 

Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil, uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da 

justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me 

cls. Cite-se Cumpra-se. Cuiabá, 30 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038057-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MG CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E 

CONSULTORIA DE OBRAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARQUES NUNES OAB - MT0006737A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor de Administração Tributária - Coordenadoria do ISSQN da 

Secretaria Municipal de Fazenda (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para RECOLHER, 

por meio de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o 

valor referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de 

diligência no Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. DECISÃO:

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038081-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CAROLINE DA SILVA PREZOTTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA ANDRADE CAMPOS OAB - MT17270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO - SEGES 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para RECOLHER, 

por meio de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o 

valor referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de 

diligência no Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. DECISÃO:

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 352589 Nr: 22951-04.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCILEN DA COSTA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 
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OAB:6.843/MT, TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB: 7.031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:PROCURADOR MUNI

 Vistos.

Por medida de celeridade e economia processual, informem as partes, em 

5 dias, se nas ações idênticas em trâmite nesta comarca já houve a 

realização de perícia técnica para apurar a existência de insalubridade no 

cargo execido pela Requerente (Oficial Administrativo II - Lotação: 

Secretaria Municipal de Saúde - Coord. Fundo Municipal).

Caso positivo, determino às partes a juntada da referida pericia aos autos, 

com a consequente manifestação sobre a possibilidade de sua utilização 

como prova emprestada e sobre o resultado apontado no laudo pericial.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 17418 Nr: 10865-79.2000.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARACATIÁ MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:7.662/MT, ARNALDO APARECIDO DE SOUZA - OAB 

5332- A - OAB:5332-A/MT, Brendo Ivan Barbosa Demetri Silva - 

OAB:19083OAB/MT, FABÍOLA CÁSSIA DE NORONHA SAMPAIO - 

OAB:4.667/MT, LUANA VASSILASKIS MOURA - OAB:8175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, eis que 

tempestivos, e os ACOLHO para revogar a decisão de fls. 325 e 

determinar à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que requisite o 

pagamento dos honorários sucumbenciais, por intermédio do Presidente 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, à advogada Fabíola Cassia 

de Noronha Sampaio, referente aos cálculos de fl. 308, expedindo-se o 

ofício-precatório ou o pagamento da obrigação de pequeno valor – RPV, 

nos termos do art. 535 §3º, II do CPC/2015, expedindo-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 217455 Nr: 26206-72.2005.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES NETTE BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICAEL GALHANO FEIJÓ - 

OAB:5935/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE A. 

SOUSA - PROC. ESTADO - OAB:3968-MT

 Certifico que, em consulta ao SISCON-DJ (Depósitos Judiciais), constatei 

que o Alvará n. 427788-0 / 2018 foi devidamente PAGO.

Impulsiono os autos para intimar a parte interessada a fim de requerer o 

que julgar cabível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 749852 Nr: 1493-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Justificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIANA MARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Isto posto, prossigo com a instrução probatória, fixando como ponto 

controvertido a comprovação da natureza do evento que contratou ou não 

a Requerente sob o regime jurídico celetista, inclusive na época a 

servidora desempenhava função junta a Casa Civil, cuja constatação só 

será possível mediante o cotejo dos documentos apresentados, como 

também da prova testemunhal, que para tanto, faz-se necessária a 

realização de Audiência de Instrução e Julgamento, que designo para o dia 

19/12/2018 às 17hs (dezessete horas), nos moldes do artigo 358 e 

seguintes do CPC.

1- Defiro o depoimento pessoal do autor, por conseguinte, determino a sua 

intimação pessoal, nos termos do art. 385 e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil.

2- Intimem-se as partes para que apresentem o rol de testemunhas no 

prazo comum de 15 (quinze) dias (artigo 357, § 4º CPC), atentando-se ao 

número permitido, não podendo ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no 

máximo, para a prova de cada fato (artigo 357, § 6º CPC), devendo as 

mesmas estarem devidamente qualificadas, conforme dispõe o artigo 450 

do CPC.

3- Caberá aos procuradores das partes informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (artigo 455 CPC).

4- A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

devendo-se juntar aos autos, com antecedência mínima de 03 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (§ 1º do artigo 455 do CPC).

P.R.I.

Ultimadas tais providencias, façam-me os autos incontinenti conclusos.

Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1039888 Nr: 41548-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENDO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CÉSAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:OAB/MT 12.035, MILTON DIEGO A. DE ALCANTARA - 

OAB:1705E/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- OAB:Procurador

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1006794 Nr: 26264-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO ZORZELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON VILAS BOAS DE 

ABREU - OAB:9438

 EMBARGOS À EXECUÇÃO

CÓDIGO: 1006794

Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que ambas as partes estão fazendo 

pedidos diversos do constante da sentença e acórdão, com relação aos 

danos materiais, que se dividem em emergentes e lucros cessantes.

Isso porque ficou determinado no acórdão que se fizesse liquidação de 

sentença para verificar o valor devido a título de lucros cessantes, o que 

sequer foi mencionado, seja pelo exequente, seja pelo Embargante.

Diante disso, em homenagem ao princípio da cooperação, determino a 

intimação das partes para se manifestarem em 05 (cinco) dias, a respeito 

da liquidação, sob pena de preclusão.

Após, com ou sem manifestação, cls.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1006794 Nr: 26264-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO ZORZELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON VILAS BOAS DE 

ABREU - OAB:9438

 Vistos em correição.

 Abro vistas ao Ministério Público para que se manifeste nos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931044 Nr: 49849-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÁRIO DONAL 

SPALATTI, para devolução dos autos nº 49849-44.2014.811.0041, 

Protocolo 931044, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 315975 Nr: 19932-24.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA ANASTACIA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL DO INSS - OAB:3691/MT

 Tendo em vista a juntada do laudo pericial de fls.154/159, intimo as partes 

para tomarem ciência,.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038057-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MG CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E 

CONSULTORIA DE OBRAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARQUES NUNES OAB - MT0006737A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor de Administração Tributária - Coordenadoria do ISSQN da 

Secretaria Municipal de Fazenda (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1038057-37.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por MG CONTRUÇÕES 

EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS 

LTDA-EPP contra ato indigitado coator da lavra da DIRETORA DE 

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE 

QUALQUER NATUREZA, ambos qualificados na exordial, objetivando a 

concessão da medida liminar para o fim de que seja determinado à 

autoridade tida por coatora que expeça o “Habite-se” do imóvel registrado 

sob a matrícula nº 100.565, folha 01, localizado no Lote 15 da Quadra 32, 

no loteamento denominado Chácara São José, situado na BR 364 no 

Coxipó da Ponte, cidade de Cuiabá/MT, independentemente do pagamento 

do ISSQN, bem como que se abstenha de cobrar valores indevidos a titulo 

de ISS deste imóvel. Aduz, em síntese, que é uma empresa incorporadora 

que constrói em terreno próprio e com o capital próprio, não realizando 

atividade de administração, empreitada ou sub-empreitada para terceiros. 

Assevera que a construção foi efetivada com recurso próprio da empresa 

e não com alienação das unidades realizada antes do término da obra, 

sendo que, até a presente data o imóvel não fora sequer comercializado, 

sendo uma incorporação direta, por sua conta e risco, realizando venda 

de unidades autônomas após a total conclusão da obra com um preço 

global, de modo que não existe previsão para a incidência do ISS. Relata 

que, ao realizar o requerimento do “Habite-se” do imóvel em questão, o 

fiscal responsável pelo aferimento de recolhimento do tributo 

desconsiderou que este não incidiria no caso concreto, condicionando a 

expedição do referido documento ao prévio recolhimento do ISSQN. 

Pontua que a hipótese dos autos não acarreta na incidência tributária do 

aludido imposto e que tal prática consiste em evidente manipulação da 

legislação, com abuso de poder e de forma manu militari para compelir ao 

recolhimento de tributos. Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da 

medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar 

o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a 

concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: 

que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final, é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente 

mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que 

seja determinado à autoridade tida por coatora que expeça o “Habite-se” 

do imóvel registrado sob a matrícula nº 100.565, folha 01, localizado no 

Lote 15 da Quadra 32, no loteamento denominado Chácara São José, 

situado na BR 364 no Coxipó da Ponte, cidade de Cuiabá/MT, 

independentemente do pagamento do ISSQN, bem como que se abstenha 

de cobrar valores indevidos a titulo de ISS deste imóvel. Partindo de uma 

análise perfunctória dos fatos expostos e da documentação acostada, 

entendo que restam demonstrados os requisitos necessários para a 

concessão da medida liminar pleiteada. Analisando perfunctoriamente os 

fatos expostos e a documentação acostada, ao que tudo indica o terreno 

pertence à Impetrante, consoante faz prova o Registro de Imóveis emitido 

pelo 5º Serviço Notarial e Registral da 2ª Circunscrição Imobiliária da 

Comarca de Cuiabá/MT (ID nº 16268092 e 16268248). Da mesma forma, a 

documentação nos leva a crer que a edificação sobre a qual está sendo 

imposto o recolhimento do ISSQN foi realizada por agentes vinculados à 

municipalidade, conforme decisão administrativa e Documento de 

Arrecadação Municipal – DAM acostados (ID nº 16268266 e 16268272). 

Não há que se olvidar que o Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISSQN), de competência dos Municípios, consoante previsão do 

art. 156, III da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei 

Complementar nº 116/2003, somente será devido em contrapartida de 

desenvolvimento de atividade economicamente apreciável, produtiva de 

utilidade para outrem, sem subordinação, não sendo o mesmo 

contemplado pelo trabalho realizado para “si próprio”, desprovido de 

conteúdo econômico. Com efeito, não há que se falar na incidência do 

ISSQN diante de casos como o presente, cuja construção foi realizada 

pelo próprio dono do terreno e por seus funcionários, o que 

descaracteriza o fato gerador do aludido imposto. A propósito, o nosso 
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Tribunal de Justiça já se pronunciou nestes exatos termos, em caso 

análogo e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, 

conforme se verifica da ementa que ora se transcreve, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – 

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA DIRETA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA 

SENTENÇA AFASTADA - DISCUSSÃO SOBRE A INCIDÊNCIA DO ISS – 

IMÓVEIS CONSTRUÍDOS PELO INCORPORADOR EM TERRENO PRÓPRIO 

POR SUA CONTA E RISCO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO 

CARACTERIZADA – ISS – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR – RECURSO 

IMPROVIDO. Se a sentença enfrentou e decidiu, de maneira integral e com 

fundamentação suficiente, toda a controvérsia em julgamento, não há que 

se falar em nulidade da sentença. A incorporadora que constrói em 

terreno próprio, por sua conta e risco, realizando a locação das unidades 

autônomas, não está sujeita ao pagamento do ISS, por se tratar de 

incorporação direta, que não presta serviço de “construção civil” a 

adquirente, mas para si próprio, já que o alvo desse imposto é atividade 

humana prestada em favor de terceiros como fim ou objeto”. (Ap, 

43052/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 05/04/2013, Data da publicação no DJE 

16/04/2013). A seu turno, é sabido que o auto de conclusão de imóvel 

(“Habite-se”) é exigido com o escopo de garantir a liberação para o 

funcionamento deste, enquanto o ISSQN corresponde ao pagamento de 

tributo sobre os serviços prestados, assim no próprio fato gerador do 

tributo ressai a disparidade entre um e outro, inexistindo motivo para a 

vinculação entre ambos. Em outras palavras, trata-se de ato vinculado do 

poder público, onde, uma vez preenchidos os requisitos da lei, não lhe dá 

discricionariedade para negar a emissão do auto, porquanto, constitui 

direito público subjetivo do particular. Sendo assim, é inaceitável 

condicionar a expedição do respectivo documento ao recolhimento prévio 

do tributo com a base de cálculo apresentada pela fiscalização, tendo em 

vista que tal imposição consiste em meio coercitivo para forçar o 

contribuinte a pagar o imposto, ao passo que existentes eventuais débitos 

cumprirá à municipalidade proceder na sua cobrança, observada a via 

adequada. Por oportuno, cabe ressaltar que o art. 5º, LIV da Constituição 

Federal é expresso no sentido de inviabilizar cobranças coercitivas 

realizadas pela Administração Pública, posto que suas disposições sejam 

assaz cristalinas no sentido de vedar a privação dos bens de qualquer 

pessoa sem a observância do princípio do devido processo legal. Com 

efeito, a vinculação procedida, conforme bem asseverou a Parte Autora, é 

incompatível com a norma hipotética fundamental. Isso porque, 

conferir-se-á ao Fisco uma prerrogativa que desequilibra enormemente a 

relação jurídica em relação ao contribuinte, privando este de exercer 

qualquer meio de defesa num devido processo legal. A jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, aliás, já se fixou no sentido da 

ilegalidade desta vinculação, conforme se vê dos julgados que a seguir 

destaco, em suas respectivas ementas: “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA 

SEGURANÇA – RECUSA DE FORNECIMENTO DO HABITE-SE (AUTO DE 

CONCLUSÃO) – CONDICIONAMENTO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE 

TRIBUTO (ISS) – ILEGALIDADE – COBRANÇA POR MEIO JUDICIAL 

PRÓPRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTES DO 

TRIBUNAL – DECISUM RATIFICADO. Configura-se ilegal o ato da 

Administração Pública que condiciona o fornecimento do habite-se – auto 

de conclusão – ao pagamento de eventuais débitos tributários (ISS), tendo 

em vista a existência de meios ordinários próprios para a cobrança, 

possibilitando ao contribuinte o questionamento desta.” (ReeNec, 

111772/2009, DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 02/03/2010, Data da publicação no DJE 

19/03/2010) “APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE “HABITE-SE” 

CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ISSQN – IMPOSSIBILIDADE – 

SANÇÃO POLÍTICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA SOB 

REEXAME RATIFICADA. A Administração Pública não pode submeter a 

emissão de auto de conclusão de imóvel (“habite-se”) à quitação prévia de 

tributo, por constituir sanção política, cuja imposição é vedada nos termos 

das Súmulas nºs 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal”. 

(Apelação/Reexame Necessário, 125755/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/08/2014, 

Data da publicação no DJE 04/09/2014) – Destacamos. Assim, estando 

presentes os requisitos ensejadores para concessão da liminar, impõe-se 

o deferimento parcial da medida. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar à 

autoridade tida por coatora que proceda com a expedição do “Habite-se” 

do imóvel registrado sob a matrícula nº 100.565, folha 01, localizado no 

Lote 15 da Quadra 32, no loteamento denominado Chácara São José, 

situado na BR 364 no Coxipó da Ponte, cidade de Cuiabá/MT, 

independentemente do pagamento do ISSQN, bem como que se abstenha 

de cobrar valores indevidos a titulo de ISS sobre este imóvel, até ulterior 

decisão de mérito a ser proferida neste writ. Notifique-se pessoalmente a 

autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Município de Cuiabá sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009). Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, conclusos (art. 12 e § único da Lei 

nº 12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, inclusive pelo oficial 

plantonista. Cuiabá, 31 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1038081-65.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por SILVANA CAROLINE 

SILVA PREZOTTO contra ato indigitado coator da lavra da SEGES – 

SECRETARIA DE ESTADO E DE GESTÃO – MT, ambos qualificados na 

exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja 

determinado à autoridade tida por coatora que proceda com o 

deslocamento da Impetrante para o final da lista dos nomeados, sendo a 

sua posse postergada até a próxima chamada. Aduz, em síntese, que foi 

aprovada na nona colocação em concurso público para o cargo de 

Agente Penitenciário, sendo nomeada no dia 03.10.2018 através do Diário 

Oficial, entretanto encontra-se atualmente afastada dos serviços que 

presta ao estado como professora em razão de estar acometida de 

doenças psicológicas, passando por tratamento, estando impedida de, até 

o dia da posse que ocorrerá no dia 01.11.2018 (quinta-feira), estar 

disposta e apta para tanto. Assevera que instaurou, junto a SAD/SEGES – 

Secretária de Estado e Gestão, sindicância de protocolo nº 524594/2018 

requerendo o seu deslocamento para o final da fila, visando ocupar o 

último lugar das vagas, todavia ainda não houve decisão no referido 

Processo Administrativo, estando sob a iminência de perder a vaga 

conquistada, devido não ter sido publicado o resultado do procedimento 

administrativo até o presente momento. Pontua que sua posse no cargo 

público em comento, inevitavelmente, será impossível devido ao seu 

tratamento, pois no momento não tem condições de tomar posse, não lhe 

restando alternativa senão impetrar o presente mandamus para 

resguardar o seu direito líquido e certo. Escuda a pretensão à vista dos 

pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que 

passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre 

salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é 

concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 
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deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a 

finalidade de obter uma decisão para que seja determinado à autoridade 

tida por coatora que proceda com o deslocamento da Impetrante para o 

final da lista dos nomeados, sendo a sua posse postergada até a próxima 

chamada. É sabido que, embora não haja previsão na maioria dos editais, 

o procedimento de reposicionamento para o final da classificação do 

concurso constitui realidade nos diversos certames públicos ocorridos no 

país. Ressalta-se que poucos são os atos normativos os quais abordam 

referido tema, entretanto os tribunais pátrios têm seguido o entendimento 

de que, nos casos em que o candidato nomeado/aprovado prefere 

aguardar outro momento para tomar posse no cargo, é admissível que se 

faça pedido administrativo solicitando a sua reclassificação para final da 

lista dos candidatos aprovados no concurso. Com efeito, para que o 

reposicionamento de classificação do candidato seja viável, faz-se 

necessário o preenchimento de alguns requisitos, tais como a ausência de 

prejuízo à Administração Pública e a não afetação da classificação dos 

candidatos. Isso porque os conflitos que envolvam concursos públicos 

devem ser solucionados com base nos princípios da razoabilidade, 

proporcionalidade, eficiência e economicidade do ato administrativo. Em 

outros termos, deve-se considerar se o reposicionamento da fila gerará 

algum impacto tanto para Administração Pública ou para os demais 

candidatos aprovados no concurso público. No caso em comento, partindo 

de um perfunctório exame dos fatos expostos e da documentação 

acostada, entendo que assiste razão à Impetrante, tendo em vista que, 

ainda que não haja previsão editalícia, não seria razoável impedir o mero 

deslocamento da candidata para o final da lista dos aprovados, 

principalmente porque tal providência não acarreta em violação aos 

princípios da impessoalidade ou da isonomia, uma vez que não gera 

quaisquer prejuízos à Administração ou a qualquer outro candidato 

classificado. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência pátria, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE 

SOLDADO DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES 

COMBATENTES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR. 

CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ACOLHIMENTO. 

REPOSICIONAMENTO NO FINAL DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO. LC 

840/2011. POSSIBILIDADE. 1. O interesse processual está presente 

quando a parte necessita recorrer ao Poder Judiciário para obter o 

resultado útil pretendido, o que configura o binômio da 

necessidade/utilidade. 2. Falece interesse recursal à parte ré acerca de 

pedido que lhe foi favorável pelo r. decisum guerreado. 3. ALC 840/2011 

confere ao candidato aprovado em concurso público o direito de pleitear o 

seu reposicionamento para o final da lista de classificação. 4. Conquanto 

seja a referida lei direcionada aos servidores públicos civis do Distrito 

Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, conforme o 

artigo 1º, não se mostra incompatível com as regras impostas aos 

servidores militares no tocante à possibilidade de reposicionamento para o 

final da lista de classificação, tendo em vista que o reposicionamento do 

candidato não prejudica a posição dos demais aprovados, tampouco 

causa prejuízo à Administração Pública. 5. Recurso voluntário 

parcialmente conhecido e desprovido. Remessa de ofício desprovida”. 

(Acórdão n.853407, 20140110446383APO, Relator: SANDOVAL 

OLIVEIRA, Revisor: CARLOS RODRIGUES, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Julgamento: 04/03/2015, Publicado no DJE: 16/03/2015. Pág.: 363) – 

Destacamos. “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO 

PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

CLASSIFICAÇÃO. REPOSICIONAMENTO. FIM DE FILA. POSSIBILIDADE. 1. 

Os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade 

devem ser interpretados em harmonia com o princípio da 

proporcionalidade/razoabilidade, aplicável à conduta da Administração 

Pública. 2. Candidato aprovado em 33º lugar no concurso, mas que, no 

momento de sua convocação, não cumpria um dos requisitos dispostos no 

edital, pois faltavam 3 (três) meses para o término de sua residência 

médica. 3. Mesmo sem previsão editalícia, não seria razoável impedir a 

mera recolocação do candidato para o final da fila dos aprovados, em 

especial porque esta providência não viola os princípios da isonomia ou 

impessoalidade, já que não gera prejuízo à Administração ou a qualquer 

outro candidato classificado. Precedentes desta Corte. 4. A consequência 

proporcional à impossibilidade apenas temporária de demonstrar o 

preenchimento de todas as exigências do edital seria oportunizar, ao 

apelante, abrir mão de sua boa colocação e reposicionar-se ao final da 

lista de aprovados, sem qualquer garantia de convocação, sendo 

necessário o aguardo do momento oportuno pela Administração. 5. 

Apelação provida”. (PROCESSO: 08034878820154058100, APELREEX/CE, 

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 3ª Turma, 

JULGAMENTO: 12/03/2016, PUBLICAÇÃO:) – Destacamos. Demonstrado, 

assim, o fumus boni iuris. Da mesma maneira resta evidente o periculum in 

mora, na medida em que o não acolhimento acarretará em prejuízos à 

Impetrante, colocando em risco a sua nomeação e posse na vaga a qual 

foi devidamente aprovada no certame. Desta forma, presente os requisitos 

ensejadores para a concessão da liminar, quais sejam, o fumus boni iuris 

e o periculum in mora, o deferimento da liminar é medida que se impõe. 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR 

vindicada para determinar à autoridade Impetrada que proceda com o 

deslocamento da Impetrante para o final da lista dos nomeados, sendo a 

sua posse postergada até a próxima chamada, uma vez que o houve 

resposta em tempo hábil do recurso administrativo de nº 524594/2018, até 

ulterior decisão de mérito a ser proferida neste writ. Em consonância ao 

princípio da celeridade processual, determino a intimação da parte Autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, retifique a parte Impetrada, devendo 

constar a (s) autoridade (s) competente (s), vinculadas ao órgão 

objurgado, no polo passivo do presente mandamus, sob pena de 

revogação desta decisão e indeferimento da inicial, conforme o art. 321, 

parágrafo único do CPC/2015. Após, notifique-se pessoalmente a 

autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão 

enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7º, 

II da Lei nº 12.016/2009). Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo improrrogável de 

10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e parágrafo único da Lei nº 12.016/09). 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, inclusive por oficial plantonista. 

Cuiabá, 31 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº 1036926-27.2018.8.11.0041. (PJE 

3) Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

impetrado por DENIS CARDOSO DE BRITO contra ato tido de ilegal e 

abusivo do DIRETOR DA COMISSÃO DO CONCURSO DE PROVAS E 

TÍTULOS PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE 

DELEGADO DE POLÍCIA SUBSTITUTO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO – EDITAL 001/2017, na figura do CENTRO DE 

SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – 

CESPE, todos devidamente qualificados, objetivando liminarmente que seja 

determinado a autoridade coatora que atribua a pontuação do título 

referente à alínea D – exercício de cargo de carreira policial civil por 2 

anos e 5 meses – em 0,80 (zero vírgula oitenta) por ano completo de 

exercício, perfazendo o valor de 1,60 (um vírgula sessenta), somado à 

pontuação do título referente ao exercício do cargo de Assessor Jurídico 

junto à Procuradoria da República em Goiás (alínea E) em 0,80 (zero 

vírgula oitenta) pontos, por ano de exercício, até o limite de 4,00 (quatro) 

pontos, com consequente reclassificação. Aduz, em síntese, que se 

encontra realizando concurso público para provimento do cargo de 

Delegado de Polícia Substituto, de acordo com o Edital nº 1 – PJC/MT, de 

16.03.2017 da Polícia Judiciária Civil do Estado do Mato Grosso, tendo sido 
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aprovado em todas as fases até o momento, embora, na etapa de Títulos, 

tenha sido prejudicado de forma arbitrária em razão da não atribuição de 

seus pontos relativos ao período que trabalhou no cargo de Auxiliar de 

Perito Criminal, integrante da carreira de Policial Civil do Estado do Amapá, 

bem como no período que exerceu a atividade de Procuradoria da 

República no Estado do Amapá e na Procuradoria da República no Estado 

de Goiás. Assevera que, nos termos do edital que rege o certame, 

deveriam ser atribuídos 0,80 (zero vírgula oitenta) pontos, por ano 

completo, ao candidato que comprovasse ter exercido cargo da carreira 

policial civil (alínea “d”), comprovasse ter exercido efetivamente atividade 

jurídica privativa de bacharel em direito (alínea “e”). Pontua que apresentou 

recurso administrativo, todavia a banca examinadora o indeferiu pelo 

mesmo fundamento, não lhe restando alternativa senão recorrer ao Poder 

Judiciário para resguardar o seu direito. Ampara a sua pretensão à vista 

dos requisitos da tutela de provisória de urgência, previstos no art. 300 e 

seguintes do CPC/2015. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o mandado de 

segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar "possível direito da 

Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Conforme relatado, o presente mandamus fora impetrado com 

o escopo determinar as autoridades coatoras que considerem como 

exercício de atividade jurídica em cargo privativo de bacharel em Direito 

àquela relativa ao período que exerceu funções jurídicas na Procuradoria 

da República no Estado do Amapá e na Procuradoria da República no 

Estado de Goiás, bem como o período que trabalhou no cargo de Auxiliar 

de Perito Criminal, por ser integrante da carreira de Policial Civil do Estado 

do Amapá. Ab initio, cabe preceituar expressamente o que diz o art. 37, I e 

II da Constituição Federal, in verbis: “Art. 37 (...) I - os cargos, empregos e 

funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 

requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da 

lei; II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 

em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 

lei de livre nomeação e exoneração; (...)”. Consoante dispositivo 

constitucional acima transcrito, vale dizer que a obrigatoriedade de 

concurso público tem por escopo a oportunidade e igualdade (princípios 

da Isonomia e Impessoalidade), de forma a erradicar privilégios e 

selecionar os mais aptos a exercer a função pública. De mais a mais, é 

certo que o edital, além de dar publicidade (ato convocatório), estabelece 

os requisitos para o cargo e as regras do certame. Daí provém a máxima 

de que o edital “faz lei entre as partes”. Estas regras, contudo, devem se 

pautar pela razoabilidade e sempre atender à finalidade do certame. No 

caso vertente, constata-se que, na fase de avaliação de títulos, foi 

desconsiderado o período que exerceu atividades exclusivas de bacharel 

em direito junto a Procuradoria da República no Estado do Amapá e da 

Procuradoria da República no Estado de Goiás. sob o fundamento de não 

ter sido emitido por setor de recursos humanos da instituição e nem a pela 

autoridade responsável, ferindo o disposto nos subitens nº 8.9.4 alínea ‘B’ 

e subitens 8.9.4.1 e 8.9.4.1.1 do Edital nº 1 – 4 PJC/MT, de 30.05.2017, o 

qual previa o seguinte: “8.9.4 Para receber a pontuação relativa ao 

exercício de atividade profissional, alínea E do subitem 8.3.3 deste edital, o 

candidato deverá atender a uma das seguintes opções: b) para exercício 

de atividade/instituição pública, será necessária a entrega de dois 

documentos: (1) diploma do curso de graduação a fim de se verificar qual 

a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 8.9.4.2.1 

deste edital; (2) declaração/certidão de tempo de serviço, emitida pelo 

setor de recursos humanos da instituição, que informe o período (com 

início e fim, até a data da expedição da declaração), atestando a 

escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível 

superior realizado e a descrição das atividades desenvolvidas; 8.9.4.1 A 

declaração/certidão mencionada na letra “b” do subitem 8.9.4 deste edital 

deverá ser emitida por órgão de pessoal ou de recursos humanos. Não 

havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autoridade 

responsável pela emissão do documento deverá declarar/certificar 

também essa inexistência. 8.9.4.1.1 Quando o órgão de pessoal possuir 

outro nome correspondente, por exemplo, Controle de Divisão de Pessoas 

(CDP), a declaração deverá conter o nome do órgão por extenso, não 

sendo aceitas abreviaturas.” E ainda: 8.3.3 Somente serão aceitos os 

títulos abaixo relacionados, expedidos até a data da entrega, observados 

os limites de pontos do quadro a seguir. (...) E) Exercício de atividade 

profissional em emprego/cargo/função privativo de bacharel em Direito na 

Admin is t ração  Púb l i ca  ou  na  in i c ia t i va  p r i vada ,  em 

empregos/cargos/funções. – 0,80 por ano completo, sem sobreposição de 

tempo – 4,00 Da leitura do subitem acima transcrito, qual seja o subitem nº 

8.3.3, alínea ‘E’ do Edital que rege o certame, verifica-se que ele exige a 

comprovação do exercício de atividade profissional privativa de bacharel 

em Direito. Analisando perfunctoriamente os autos, notadamente a 

declaração de desempenho de atividade jurídica emitida pelos 

Procuradores da República (ID nº 16160066 e 16160069), constata-se 

que, ao que me afigura neste limiar, que o impetrante atendeu as 

exigências dispostas no mencionado subitem, tendo em vista que exerceu 

atividades exclusivas de bacharel em direito, bem como as informações 

foram prestadas pelas autoridades responsáveis. Em consonância à 

jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, “os três anos de 

atividade jurídica contam-se da data da conclusão do curso de Direito” 

(ADI nº 3.460/DF, Relator Ministro Carlos Ayres Britto, DJ de 15-6-2007). 

Logo, podemos considerar que o impetrante exerceu as referidas 

atividades pelo período indicado, qual seja o período de 08/03/2007 a 

08/10/2007 (7 meses) na Procuradoria da República no Estado do Amapá, 

e durante os períodos de 17/11/2007 a 06/03/2012 (4 anos, 3 meses e 19 

dias), de 17/09/12 a 19/05/2013 (8 meses e 2 dias), de 01/07/13 a 

06/01/14 (6 meses e 5 dias) na Procuradoria da República no Estado de 

Goiás. Assim, partindo de uma interpretação análoga, já se manifestou o 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “MANDADO DE 

SEGURANÇA - CONSTITUCIONAL - CONCURSO PÚBLICO PARA O 

INGRESSO NA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTOR DE 

JUSTIÇA SUBSTITUTO - INSCRIÇÃO DEFINITIVA INDEFERIDA 

IRREGULARMENTE AO CONSIDERAR COMO DIES A QUO A DATA DE 

COLAÇÃO DE GRAU - CÔMPUTO TEMPORAL DE ATIVIDADE JURÍDICA 

DESDE A CONCLUSÃO DO CURSO DE DIREITO - COMPROVAÇÃO IDÔNEA 

- ORDEM CONCEDIDA. 1 - É legítima a exigência de comprovação de 

atividade jurídica para o ingresso no cargo de Promotor de Justiça 

Substituto, contudo o seu conceito deve ser interpretado de forma ampla, 

de modo a compreender não apenas o exercício da advocacia, de cargo 

no Ministério Público, magistratura ou outro qualquer privativo de bacharel 

em Direito, como, também, as atividades desenvolvidas perante os 

tribunais, os juízos de primeira instância e até estágios oficiais, 

devidamente regulamentados. 2 - Comprovado por meio de provas 

robustas o tempo de atividade jurídica exigido no edital para a realização 

da inscrição definitiva, considerando-se como marco inicial da contagem 

do prazo a data da conclusão do curso de Direito, impõe-se a concessão 

da segurança pleiteada, em definitivo”. (MS 16365/2009, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/05/2009, 

Publicado no DJE 29/06/2009) – Destacamos. Dessa maneira, entendo que 

não se mostra plausível a desconsideração do período que laborou como 

assessor técnico junto a Procuradoria da República no Estado do Amapá e 

da Procuradoria da República no Estado de Goiás, merecendo ser contado 

o período laborado, bem como a retificação de sua pontuação. 

Demonstrada, assim, a evidência da probabilidade do direito. Da mesma 

maneira foi demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, na medida em que o concurso está em vias de ser finalizado e 

homologado, com a lista final dos aprovados e suas classificações 

respectivas sendo consolidada em breve. Entretanto, no tocante ao 

período laborado no cargo de Auxiliar de Perito Criminal, da Polícia 
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Técnico-Científica do Estado do Amapá, entendo que não há como ser 

atribuída a pontuação especificada no item 8.3.3 da alínea “d” do Edital do 

Certame. Isso porque, a POLITEC é um órgão específico que possui 

legislação própria, bem como atribuições diversas daquelas relativas à 

atividade de Polícia Judiciária Civil. Desta feita, ante a peculiaridade de 

cada órgão e carreira não se mostra crível a atribuição de pontuação de 

título ao impetrante. Deste modo, à vista do exposto, sobejam presentes os 

requisitos da tutela de urgência, sendo dever deste magistrado o parcial 

deferimento da medida pleiteada. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR vindicada para 

determinar as autoridades coatoras que considerem como exercício de 

atividade jurídica em cargo privativo de bacharel em Direito àquela relativa 

ao período que exerceu funções jurídicas na Procuradoria da República no 

Estado do Amapá e da Procuradoria da República no Estado de Goiás, 

bem como que sejam atribuídos mais 4,0 (quatro) pontos de nota final de 

títulos ao impetrante, com a sua consequente reclassificação, até ulterior 

decisão de mérito a ser proferida nesta ação. Notifique-se a autoridade 

coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do 

teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, 

para que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n° 12.016/2009). 

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o 

Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 

12 e § único da Lei nº 12.016/09). Intime-se. Cumpra-se com urgência, 

inclusive no regime de plantão. Cuiabá, 31 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011874-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEILA LOURDES RIBEIRO GONCALVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ROSA TAVEIRA - PRESIDENTE DO MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MT PREV (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO n°: 1011874-29.2018.8.11.0041. 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com 

pedido de medida liminar impetrado por NEILA LOURDES RIBEIRO 

GONCALVES contra ato indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DO 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, todos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão de liminar para que seja determinado à 

autoridade indigitada coatora que proceda com a análise do pedido de 

atualização de CTC, até decisão de mérito. Aduzem, em apertada síntese, 

que pretende averbar certidão de tempo de contribuição – CTC, junto ao 

INSS, para tanto, lhe foi exigida a entrega de CTC devidamente atualizada 

pelo Mato Grosso Previdência – MT PREV. Relata que requereu 

administrativamente a atualização da CTC na data de 08.02.2018, contudo 

até o presente momento o referido pedido ainda não fora apreciado, 

motivo pelo qual impetrou a presente demanda para garantir a duração 

razoável do processo. Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da 

medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Liminar deferida ao ID n°. 

13183518. Ao ID n°. 13256546, o impetrante atravessa petição requerendo 

a desistência e consequente extinção do feito. É o necessário relato. 

Fundamento. Decido. Verifica-se nos autos que o impetrante manifestou, 

requerendo a desistência do presente mandamus. Desta feita, 

HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência formulado pelo 

impetrante, para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de consequência, 

julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito com fulcro 

no art. 485, VIII do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sem interesse recursal. Cumprido o determinado acima, certifique-se o 

trânsito e arquive-se. Cuiabá, 30 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 366263 Nr: 1738-05.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R M B MENDES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

PROC. MUNICIPAL - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R M B MENDES & CIA LTDA, CNPJ: 

02879300000118. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/01/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de R M B MENDES & CIA LTDA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de CDA Nº 701 E CDA 245632, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 701/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/01/2006

 - Valor Total: R$ 2.115,77 - Valor Atualizado: R$ 2.115,77 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc. Defiro a citação da Parte Executada, por 

edital, como requerido. Decorrido o prazo do edital, permaneçam os autos 

em Cartório pelo prazo de 90 (noventa) dias. Após, certifique-se e 

intime-se a Fazenda Pública Municipal para se manifestar. Expeça-se o 

respectivo edital. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULO PEDRO 

FRANCISCO DOS SANTOS, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

Eduardo José Graça da Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410935 Nr: 40609-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES PEREIRA LIMA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CHARLES PEREIRA LIMA & CIA LTDA, 

CNPJ: 97482285000186. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de CHARLES PEREIRA LIMA & CIA LTDA, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de @NaturezaDivida, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 987/2006.
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 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/02/2006

 - Valor Total: R$ 3.371,74 - Valor Atualizado: R$ 3.371,74 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.I - Cite-se o Executado por edital.II 

– Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se o 

Exeqüente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a 

penhora.III – Desde já, deixo consignado que, qualquer diligência visando à 

localização de bens ou fornecimento de dados do Executado para a 

penhora, caberá ao Exeqüente fazê-lo.IV – Para o eventual deferimento da 

penhora “on-line”, deverá o Exeqüente indicar corretamente o número do 

CPF/MF ou CNPJ do Executado, bem como, apresentar o valor do débito 

devidamente atualizado.V – Não havendo a indicação de bem para a 

penhora, a presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, 

ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exeqüente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito.VI- Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULO PEDRO 

FRANCISCO DOS SANTOS, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

Eduardo José Graça da Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 1047528 Nr: 45180-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Embargante para, no prazo legal, se manifestar acerca da 

petilção de Fls 32-67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 1046919 Nr: 44829-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICSSON SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, 

ERICSSON GESTÃO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DE CARVALHO 

BURITY - OAB:OAB/MT 11.238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Embargante para, no prazo legal, se manifestar acerca da 

petilção de Fls 101-113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 1060816 Nr: 51386-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:OAB/MT 16.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Embargante para, no prazo legal, se manifestar acerca da 

petilção de Fls 163- 168.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 1080220 Nr: 1588-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS DO 

BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:SP/131.600, WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - 

OAB:8032-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Embargante para, no prazo legal, se manifestar acerca da 

petilção de Fls 40-44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 1225238 Nr: 13206-82.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Embargante para, no prazo legal, se manifestar acerca da 

petilção de Fls 22-47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 1203894 Nr: 5903-17.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE PAULA LIMA - 

OAB:2029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Assim, face ao disposto no Art. 321 do CPC/2015 , DETERMINO que seja 

a Embargante intimada para, através de sua Advogada (PJe e DJe), que 

promova a necessária EMENDA À INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nomeando corretamente o polo passivo desta ação (MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ), indicando também o valor da causa, sob pena de, não o 

fazendo, este Juízo proceder à sua correção de ofício, e, querendo, 

justificadamente demonstre a sua incapacidade momentânea para o 

pagamento antecipado ou promova o recolhimento antecipado das custas 

processuais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade e da 

inicial, nos termos dos Arts. 330, incs. II e IV c/c 321, Parág. Único, c/c Art. 

918, inc. II, todos do CPC/2015, consequentemente extinguindo-se este 

processo sem resolução do mérito, conforme Art. 485, inc. I do CPC/2015 

.Decorrido o prazo acima (15 dias), com ou sem manifestação da 

Embargante/Executada, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade (Ato 

Ordenatório).Em sendo juntados/anexados documentos hábeis à 

comprovação dos pressupostos indispensáveis ao deferimento da 

gratuidade da justiça, voltem os autos À CONCLUSÃO para 

decisão.Decorrido in albis o prazo justificação do pedido de gratuidade da 

justiça, contudo, e apenas tendo sido retificado o valor da causa, para fins 

de cumprimento do disposto no Art. 82 do CPC/2015 e do Art. 456 da 

CNGC/CGJ , DETERMINO desde logo que se INTIME novamente a 

Embargante/Executada, através de sua Advogada (PJe e DJe), para que, 

no prazo de 30 (trinta) dias, providencie a juntada do comprovante de 

recolhimento das custas devidas antecipadamente, sob pena de extinção 

deste processo sem resolução do mérito, nos termos do Parágrafo Único 

do Art. 102 do CPC/2015 (Ato Ordenatório).Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias acima, COM ou SEM a juntada do comprovante do recolhimento 

das custas,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 946321 Nr: 58209-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 
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DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, JOÃO DÁCIO ROLIM - 

OAB:822-A/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as sob pena de indeferimento.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 946321 Nr: 58209-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, JOÃO DÁCIO ROLIM - 

OAB:822-A/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as sob pena de indeferimento.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 972298 Nr: 10365-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MATHEUS VIEIRA ME, SANDRA 

MATHEUS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANUZA MARCON MATHEUS 

SILVÉRIO - OAB:OAB/MT 12.762

 Vistos etc...

 1. Tendo em vista que os Embargos de Declaração de fls. 53/61 possuem 

efeitos infringentes, dê-se vista à parte embargada, para, querendo, se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Reza o art. 1.023 do NCPC:

“Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em 

petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição 

ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

(...)

§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual 

acolhimento implique a modificação da decisão embargada”.

2. Após, à conclusão para julgamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026045-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CORREA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DA CAPITAL 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL Processo: 1026045-88.2018.8.11.0041. DECISÃO Autuação 

14/08/2018 Última distribuição 04/09/2018 Valor da causa R$ 2.467,86- 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE COM PEDIDO DE 

ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA Nº 1026045-88.2018- PJe REQTE: CARLOS CORRÊA RIBEIRO - 

CPF Nº 161.926.641-53 REQDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 332 Vistos, etc... 

Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE COM 

PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, proposta eletronicamente – PJe em 14/08/2018, 

distribuída inicialmente ao Juízo da Segunda Vara Espec. da Fazenda 

Pública da Capital, por CARLOS CORRÊA RIBEIRO - CPF Nº 

161.926.641-53, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos 

qualificados na inicial, pretendendo a concessão de tutela de urgência 

para “a) Suspender a exigibilidade em desfavor do Promovente do IPTU 

referente ao Imóvel, tipo Terreno, situado na Rua Bento Henrique de 

Souza, nº 176, Bairro Baú, por NÃO SER E NUNCA TER SIDO DE 

PROPRIEDADE DO PROMOVENTE; b) Determinar a expedição de Liminar 

para BAIXA no Protesto efetivado Junto ao Cartório de Protestos da 

Capital em desfavor do Promovente, sob pena de responder por multa 

diária (e não compensatória) de R$ 1000,00, bem como por eventuais 

perdas e danos causados”. Ampara a sua pretensão à concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela à vista dos requisitos do fumus boni iuris 

e periculum in mora. No mérito, requereu a total procedência da demanda, 

confirmando-se antecipação da tutela eventualmente concedida, a fim de: 

“(i) Declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as Partes 

com relação ao Imóvel, Tipo Terreno, situado na Rua Bento Henrique de 

Souza, nº 176, Bairro Baú, uma vez que o Promovente nunca fora seu 

Proprietário, com a consequente e definitiva anulação de todos os 

respectivos lançamentos promovidos com relação a esse imóvel em seu 

desfavor; (ii) Por fim, requer a condenação do Promovido ao pagamento 

de custas/despesas e honorários a serem arbitrados em sentença por 

esse MM. Juízo”. Ao final, requereu a concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça. À causa foi atribuído o valor de R$ 2.467,86 (dois mil 

quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos) para 

efeitos fiscais – ID nº 146696584. Com a inicial vieram os documentos ID’s 

nºs 14669664, 146669676, 14669684, 14669697, 14669707 e 14669715. 

Na data de 16/08/2018 o Autor, através de seu Advogado, peticionou 

informando fato novo (modificação do Histórico da Inscrição Municipal), 

juntando os documentos de ID’s nºs 14777509 e 14777541. Autos 

conclusos, na data de 16/08/2018 pelo Juízo da Segunda Vara Esp. da 

Fazenda Pública da Capital foi proferida DECISÃO na qual reconheceu a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA do Juízo para processar e julgar esta ação e 

declinou em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital – ID 

nº 14795224, tendo sido os autos redistribuídos em 21/08/2018. Autos 

conclusos, na data de 30/08/2018 o Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Capital reconheceu a sua INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA para processar 

e julgar esta ação e declinou em favor deste Juízo da Vara Esp. Execução 

Fiscal. Em 04/09/2018 os autos foram redistribuídos a este Juízo, vindo à 

conclusão em 05/09/2018. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. I - Acerca do pedido concessão dos benefícios da gratuidade da 

justiça, postulado pelo Autor quando da distribuição da presente Ação 

Ordinária, não há mais qualquer discussão quanto à possibilidade da sua 

concessão, pois tal direito está estabelecido expressamente no Art. 98 do 

CPC/2015, verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. (negritei). Com efeito, quanto à 

PESSOA NATURAL, o Legislador estabeleceu que o seu estado de 

insuficiência é presumido, juris tantum, nos termos do § 3º do Art. 99 do 

CPC/2015, sendo que o ônus de provar a inexistência ou o 

desaparecimento da condição de pobreza é da parte adversa, ex vi. Art. 

99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, 

na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. ... § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural. Não obstante a presunção 

do estado de necessidade, a concessão da benesse não está adstrita 

apenas à afirmação da própria hipossuficiência pelo postulante, mas sim, 

também varia conforme o livre convencimento motivado do Juízo. Com 

efeito, o §2º do Art. 99 do CPC/2015, assim dispõe: Art. 99. (...) § 2º O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Desse 

modo, resta evidente que o Juízo não está vinculado à simples alegação 

de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça, 

pois, havendo nos autos indícios que demonstrem que a parte não 
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preenche os requisitos necessários para ser beneficiado com a 

gratuidade da justiça, deverá indeferir o seu pedido. Mas, no presente 

caso, nada convence este Juízo do contrário, razão pela qual DEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça, nos termos do Art. 98 do C.P.C./2015, 

para determinar à Secretaria deste Juízo e à Distribuição do Fórum 

Desembargador José Vidal que promovam às anotações de praxe junto ao 

Sistema do PJe. II - Com relação ao pedido de concessão da antecipação 

dos efeitos da tutela jurisdicional, o Art. 300 do CPC/2015 exige a 

presença de dois requisitos, quais sejam: probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, verbis: Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Além disso, ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se 

o ato administrativo está em consonância com a legislação pertinente, com 

a Constituição e os Princípios Gerais do Direito, verificando se há ou não 

compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no 

mérito administrativo. No presente caso, o Autor fez pedido de tutela de 

urgência de natureza antecipada, asseverando a INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA-TRIBUTÁRIA, posto não ser o Contribuinte de fato e 

de Direito do IPTU consubstanciado no titulo executivo extrajudicial – CDA 

nº 1234698, decorrente do imóvel cujo cadastro imobiliário municipal é nº 

01.5.43.024.0277.001, consoante disposição contida no Art. 34 do Código 

Tributário Nacional, verbis: Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário 

do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 

Constata-se dos autos que os documentos anexados à exordial bem 

demonstram a boa aparência do direito do Autor e a razoabilidade de sua 

pretensão à uma medida de urgência, senão vejamos: 1. Boletim de 

Cadastro Imobiliário, datado de 11/06/2018, relativo ao imóvel inscrição nº 

01.5.43.024.0277.001, localizado à Rua Bento Henrique de Souza, n. 176, 

Área 02 Desdobrado, bairro BAU, nesta cidade, em nome de CARLOS 

CORREA RIBEIRO – CPF Nº 161.926.641-53 – ID nº 14669715; 2. 

CERTIDÃO POSITIVA DE PROTESTOS oriunda do Quarto Serviço Notarial 

de Cuiabá, da qual se extrai o protesto da CDA nº 1234698, em nome de 

CARLOS CORREA RIBEIRO – CPF N. 161.926.641-53; 3. Despacho 

proferido no Processo Administrativo Fiscal nº 00.061.689/2018-1, datado 

de 15/08/2018, verificação de inscrição imobiliária – ID nº 14777509; 4. 

Boletim de Cadastro Imobiliário datado de 11/06/2018, relativo ao imóvel 

inscrição nº 01.5.43.024.0277.001, localizado à Rua Bento Henrique de 

Souza, n. 176, Área 02 Desdobrado, bairro BAU, nesta cidade, em nome 

de CARLOS CORREA RIBEIRO – CPF N. 111.111.111-11– ID nº 14777541; 

5. Certidão lavrada pelo Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª 

Circunscrição Imobiliária de Cuiabá – ID nº 15667988. Com efeito, em sede 

de cognição sumária da vasta documentação juntada aos autos, 

vislumbra-se ILEGALIDADE que “salta aos olhos” na cobrança do IPTU, 

consubstanciado na CDA nº 1234698, decorrente do imóvel Inscrição 

Municipal nº 01.5.43.024.0277.001, localizado à Rua Bento Henrique de 

Souza, nº 176, Área 02 Desdobrado, bairro BAU, nesta cidade. Por seu 

turno, a Certidão lavrada pelo Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª 

Circunscrição Imobiliária de Cuiabá – ID nº 1566798, cuja Circunscrição 

está incluída o imóvel em referência, certifica não ter sido encontrado 

imóveis registrados em nome do Autor. A propósito, convém registrar que 

após requerimento feito pelo Autor à Secretaria de Fazenda do Município 

de Cuiabá, no qual informou a existência de protesto em decorrência do 

não pagamento de imposto sobre imóvel que não lhe pertencia, e requereu 

a retificação da inscrição do imóvel nº 01.5.43.024.0277.001– ID nº 

14690756, gerando o Processo Administrativo Fiscal nº 

00.061.689/2018-1, o referido órgão retificou o cadastro imobiliário apenas 

para fazer constar como contribuinte o nome de CARLOS CORREA 

RIBEIRO – NUMERO DO CONTRIBUINTE 42082 - SEM CPF, nos seguintes 

termos: “Considerando a Certidão apresentada pelo requerente, bem como 

as incertezas quanto à consistência dos dados que subsidiaram a 

alteração supramencionada, retornamos o nome do contribuinte da 

inscrição em análise para CARLOS CORREA RIBEIRO, cód. 42082, sem 

registro de CPF”. Assim é que o título executivo protestado – CDA nº 

1234698, fora confeccionado com dados não condizentes com a realidade 

dos fatos e documentos imobiliários juntados pelo Autor, devido à 

ausência da sua capacidade contributiva passiva, situação esta 

decorrente da NEGLIGÊNCIA do Município, através de seus Agentes 

Tributários, em proceder a inclusão do seu nome como contribuinte 

devedor sem a necessária cautela e/ou com o mínimo de segurança. Não 

obstante a presunção de legitimidade do ato administrativo, do arcabouço 

colacionado aos autos extrai-se elementos aptos a ilidir a certeza e a 

liquidez que se reveste a CDA nº 1234698, confeccionada em nome de 

CARLOS CORREA RIBEIRO – CPF Nº 161.926.641-53, principalmente 

quando já está ‘retificado' o erro pela Secretaria de Fazenda do Município 

de Cuiabá no seu próprio Cadastro de Imóveis, situação que só reforça a 

tese alegada pelo Autor de sua ilegitimidade passiva, afigurando-se ser 

ilegítima a cobrança do tributo pelo protesto, em tese. Com efeito, prima 

facie, evidencia-se a existência de ERRO GROSSEIRO em que laborou a 

Fazenda Pública Municipal ao efetuar o lançamento de IPTU referente ao 

imóvel localizado à Rua Bento Henrique de Souza, nº 176, Área 02 

Desdobrado, bairro BAU, nesta Capital, em nome de quem não detinha a 

sua propriedade, ou era titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor. 

Assim, está demonstrado não apenas a plausibilidade do direito invocado, 

consubstanciada no ERRO CRASSO em que incorreu a Municipalidade, 

mas também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

traduzido no fato de a inscrição em Dívida Ativa do Município acarretar o 

Protesto em nome do Autor, circunstancia que obstaculiza suas 

transações financeiras, atrapalhando suas relações comerciais, bem 

como haver risco iminente de propositura de execução fiscal para a 

cobrança do suposto crédito fiscal aparentemente inexistente. A despeito 

de o Autor não ter efetuado depósito prévio, conforme disposição contida 

no Art. 151, inc. II do CTN, registra-se ser perfeitamente possível a 

suspensão da exigibilidade do crédito sem a antecipação do depósito 

integral, quando se está diante de uma certeza quase absoluta do direito 

do Contribuinte, em situações nas quais se mostrar patente a nulidade ou 

irregularidade do título combatido, consoante disposição do inciso V, do 

Art. 151 do Código Tributário Nacional. É que a presença dos 

pressupostos delineados na lei para o deferimento da medida podem se 

revelar presentes independentemente da prestação de caução ao Juízo, 

conforme tem concluído E. Tribunal de Justiça deste Estado, in verbis: 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

TRIBUTÁRIO – (...) 1 – (...). 3 – Presentes os requisitos que autorizam a 

medida de urgência, torna-se impositivo o seu deferimento. Em se tratando 

de suspensão de exigibilidade de créditos tributários, a medida está 

autorizada pelo art. 151, V, do CTN, que pode ser deferida 

independentemente de depósito em dinheiro dos créditos perquiridos pelo 

Fisco. 4 – (...)” (TJMT – RAC 1022393/2013). (TJMT - TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Apelação / Remessa 

Necessária 80193/2015, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

14/11/2016). (negritei) Por todo o exposto, ausente o perigo de 

irreversibilidade dos efeitos desta decisão, com fundamento no Art. 300, § 

2º do CPC/2015 c/c Art. 151, inc. V do CTN, CONCEDO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATORIA, inaudita 

altera pars, para determinar a imediata SUSTAÇÃO dos efeitos do Protesto 

nº 32026, efetivado em 12/06/2018, pelo Quarto Serviço Notarial de 

Cuiabá, até decisão final da presente demanda. EXPEÇA-SE imediatamente 

ofício à Oficial de Protestos desta Comarca de Cuiabá (4º Tabelionato) 

requisitando o imediato cumprimento da antecipação da tutela de urgência 

acima (suspensão dos efeitos do protesto), sob pena de multa diária de 

R$ 1.000,00- (UM MIL REAIS), limitada a R$ 10.000,00- (DEZ MIL REAIS), 

bem como incorrer em crime de desobediência (Art. 330 CP), constando 

do referido ofício cópia desta decisão. INTIME-SE o Advogado do 

Requerente desta decisão (PJe e DJe). Após, CITE-SE (PJe) o Município de 

Cuiabá, através do Sr. Procurador Geral do Município de Cuiabá, Dr. Luiz 

Antônio Possas Carvalho, para apresentar contestação, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos Arts.246, inc. V, § 2º; 335 e 183, 

do CPC/2015[1]. Havendo juntada de novos documentos com a 

contestação, DÊ-SE VISTA (PJe) ao Advogado do Autor para impugnação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 350 do CPC/2015[2]. (Ato 

Ordinatório). A seguir, decorridos os prazos acima, com ou sem 

contestação da Fazenda Pública Municipal ou com ou sem a impugnação 

do Autor, CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão. 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 30 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 246. A citação 

será feita: ... V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei. § 2o O 

disposto no § 1o aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos 

Municípios e às entidades da administração indireta. Art. 183. A União, os 

Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as 

suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da 

intimação pessoal. § 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa 
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ou meio eletrônico. Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias (...). [2]. Art. 350. Se o réu alegar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será 

ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de 

prova.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31794 Nr: 949-23.2016.811.0053

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CÉLIO DE OLIVEIRA, CIRLENE 

SOUZA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.225

 Impulsiono os autos a fim de intimar o patrono para apresentar alegações 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34295 Nr: 1492-02.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BISMARCK CASTILLO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Alves Damaceno - 

OAB:3620/MT

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o executado para que forneça os dados 

bancários a fim de promover o levantamento do valor penhorado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 22727 Nr: 223-64.2013.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, CLARICE 

DELGADO DA COSTA, ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON N. BARBOSA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:OAB 9203, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI 

- OAB:OAB 9.203, KAMILA MICHICO TEISCHMANN - OAB:OAB/MT 

16.962, Patricia Cavalcanti de Albuquerque - Procuradora 

Municipal - OAB:7.892

 Certifico que impulsiono o feito a fim de intimar as partes para o início dos 

trabalhos periciais no dia 26/11/2018 às 14h00min, conforme petição de 

fls. 200.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42118 Nr: 2782-18.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LELINA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pretendida.Considerando que o 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) já apresentou contestação, INTIME-SE a 

requerente para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal.Com 

ou sem impugnação, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34470 Nr: 1609-90.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DECIO ARANTES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Freitas Arantes - 

OAB:OAB/MT 11700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL de fl. 

166, INTIME-SE o requerente para ciência e providências, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Em seguida, encaminhem-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL para emissão de parecer.

Após, voltem-me os autos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 43007 Nr: 3216-07.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIR NATAL OTTONELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANALISTA DE MEIO AMBIENTE, 

SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE 

INFRAÇÃO DA SEMA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO NEVES - 

OAB:9352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por VALDOMIR NATAL 

OTTONELLI, devidamente qualificado, contra ato do ANALISTA DE MEIO 

AMBIENTE e do SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E 

AUTOS DE INFRAÇÃO, AMBOS DA SEMA/MT, objetivando a concessão da 

medida liminar “(...) para SUSPENDER a exigibilidade do Auto de Infração n. 

107.142, lavrado pela SEMA/MT, em 16/07/2008, em nome do Impetrante, 

ou DECLARAR o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva 

(...)”.

No mérito, requer o cancelamento do Auto de Infração n. 107.142, lavrado 

pela SEMA/MT.

É o relato. DECIDO.

Nos termos dos artigos 9º e 10, ambos do CPC/2015, INTIME-SE o 

impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a 

provável inadequação da via eleita, nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei n. 

12.016/2009.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 8118 Nr: 740-45.2008.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petrox Comércio de derivados de Petróleo 

Ltda-Posto Petrox, Roberto Douglas Biancardini Jorge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIZE MARIA MAMEDE DE 

ARRUDA - OAB:OAB/MT 19.282, Rodrigo Gomes Bressane - 

OAB:8616

 Vistos.

Considerando os esclarecimentos e novas justificativas apresentadas 
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pelo Perito às fls. 449/462, INTIMEM-SE as partes para ciência e 

manifestação, no prazo de 05 (cinco dias).

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 10585 Nr: 417-69.2010.811.0082

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Ângelo Morizzo, João Batista Morizzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Gonçalves de 

Oliveira Aquino - Procuradora do Estado MT - OAB:5494, Patryck 

Araújo Ayala - Procurador do Estado de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLÁUDIO DE O. 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 5475, MARISTELA F. MORIZZO - 

OAB:OAB/MT 5408

 Vistos.

Intime-se o exequente para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, 

quanto à petição dos executados às fls. 65/250.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 10585 Nr: 417-69.2010.811.0082

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Ângelo Morizzo, João Batista Morizzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Gonçalves de 

Oliveira Aquino - Procuradora do Estado MT - OAB:5494, Patryck 

Araújo Ayala - Procurador do Estado de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLÁUDIO DE O. 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 5475, MARISTELA F. MORIZZO - 

OAB:OAB/MT 5408

 Vistos.

1. Diante da apresentação da memória dos cálculos atualizada (fl. 59-v), 

converto a obrigação de fazer em perdas e danos (CPC, art. 816).

 2. CITE-SE a parte devedora para pagar a dívida no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação (CPC, art. 829).

3. Do mandado de citação constarão a ordem de penhora e avaliação de 

bens a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não 

pagamento no prazo fixado do item 2, lavrando-se, em seguida, os 

respectivos autos, sem prejuízo da intimação da parte devedora (CPC, art. 

829, §1º).

4. Não sendo localizada a parte devedora para ser citada, o oficial de 

justiça deverá promover o arresto de tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução (CPC, art. 830).

5. Na hipótese do item 4, o oficial de justiça promoverá, nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, a procura da parte devedora 02 (duas) 

vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, sem prejuízo da confecção de certidão 

pormenorizada do ocorrido (CPC, art. 830, §1º).

6. Desde já, fixo em 10% o valor dos honorários advocatícios a ser pago 

pelo executado (CPC, art. 827). Na hipótese de pagamento integral no 

prazo fixado no item 2, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (CPC, art. 827, §1º).

 7. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 3 de maio de 2017.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 410606 Nr: 15319-74.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIQUE CONCEIÇÃO LEMES, EZIEL LIANDRO 

PACHORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695, ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - 

OAB:19594/MT

 Autos nº 410606

Vistos, etc;

 Diante da certidão de fls. 520/521, designo para o dia 21 de novembro de 

2018, às 13h30min, a sessão de julgamento do réu CAÍQUE CONCEIÇÃO 

LEMES.

 Tome a SRª Gestora as providências cabíveis à realização do ato, 

expedindo-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de novembro de 2018.

Mônica Catarina Perri Siqueira

Juíza de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 391350 Nr: 1005-20.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada Carla Vicenzi Borbonato, OAB n. 22174, para 

devolução dos autos cod. 391350, no prazo de 24 horas.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 391825 Nr: 21126-40.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK LIMA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:PARA O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA

Prazo:15 (QUINZE) DIAS

Intimando:Réu(s): Patrick Lima Carvalho Filiação: Maria Rita Lima Carvalho, 

data de nascimento: 04/10/1987, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), lavador de carros, Endereço: Rua 18 Quadra 145 Lote 01, 

Bairro: São Mathues, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:INTIMAR A RÉ PARA O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS SOB PENA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA 

ATIVA. VALOR DA PENA DE MULTA ATUALIZADO EM 15 DE OUTUBRO 

DE 2018 NO VALOR DE R$ 1.833,67 (UM MIL OITOCENTOS E TRINTA E 

TRES REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS).

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:FLS. 179-180 "... Ante o exposto, determino a 

intimação por edital do apenado, para que realize o pagamento da multa em 

até 30 (trinta) dias. Na hipótese do apenado permanecer inerte após o 

prazo, expeça-se a Certidão de Dívida Ativa, encaminhando-a, com cópia 

desta decisão, para a Procuradoria da Fazenda Pública.

Após, arquive-se com as baixas e cautelas estilares.

P.R.I.C

Às providências."

Nome do Servidor (digitador):GÉLISSON NUNES DE SOUZA, MATRICULA 

36909, DIGITEI.

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 390567 Nr: 9063-75.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS GONÇALVES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Compulsando os autos, observa-se que fora designada audiência 

admonitória para a data de hoje, a fim de admoestar o recuperando acerca 

das condições atinentes do cumprimento da pena no regime semiaberto. 

Contudo, não pôde se fazer presente, em virtude de problemas de saúde 

(conjuntivite), conforme atestado médico apresentado pela Defesa nesta 

audiência.

Sendo assim, torna-se o ato prejudicado, motivo pelo qual redesigno-o 

para o dia 06/11/2018, às 16h30min.

Sai a Defesa intimada a comparecer ao ato acompanhada do recuperando.

Por fim, determino que a Secretaria deste Juízo insira no Apolo o telefone 

do recuperando: (65) 99212-5655.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 312522 Nr: 10934-25.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS DIAS DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DOUGLAS 

WANDERLEY TAQUES DA SILVA - OAB:16583/0

 Sem delongas, atento a decisão proferida pela 3ª Câmara Criminal do 

TJMT às fls. 523/533, a qual determinou a expedição de alvará de soltura, 

bem como a realização de audiência admonitória, com fixação das 

condições para o cumprimento da pena em regime semiaberto, dentre as 

quais a obrigação de acompanhamento no CAPS-AD, cancelo à audiência 

designada para o dia 03.10.2018, às 14:00 horas e antecipo o ato para o 

dia 17.09.2018, às 14:00 horas.

Requisite-se o recuperando.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 441349 Nr: 17962-68.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN HEVELTON PEREIRA GUIMARÃES 

PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE MARIE DE SOUZA - 

OAB:2180/RO

 Vistos, etc

Em que pese o recuperando, por meio de seu defensor, ter requerido a 

designação de audiência, a fim de que pudesse dar início ao cumprimento 

sua pena, bem como a revogação do mandado de prisão, o qual fora 

expedido em virtude de o mesmo não ter sido localizado, mantenho, por 

ora, a prisão decretada nos autos, visto que não fora apresentado 

comprovante de residência atualizado.

Lado outro, intime-se a defesa do recuperando, via DJE, para que junte 

aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovante atualizado de 

residência fixa em nome do penitente.

Após, reitere-se vista dos autos ao MPE e, em seguida, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 431207 Nr: 6935-88.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENYS JESUS MELO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNNSON CORREA 

FERNANDES - OAB:19481/MT

 Trata-se de execução penal de RENYS JESUS MELO FERNANDES, o qual 

cumpre uma pena unificada de 12 anos, 07 meses e 14 dias de 

reclusão.No cálculo de pena de fl. 164 consta que o recuperando atingiu o 

requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto em 11.10.2018.À 

fl. 168 a defesa do recuperando manifestou pela remição de pena com 

base no atestado de fl. 169.Estudo psicossocial juntado às fls. 

170/175.Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou 

favoravelmente pela progressão regimental do recuperando, desde que 

juntado aos autos o atestado de conduta desenvolvidasÉ o relato. 

Decido.I-DA PROGRESSÃO REGIMENTALDa analise dos autos, tendo em , 

oficie-se à direção da unidade prisional requisitando, no prazo máximo de 

10 (dez) dias, o envio do atestado de comportamento carcerário do 

recuperando. Sem prejuízo, diante da data apontada no cálculo de fl. 164 

para a progressão de regime, designo audiência para 14.11.2018, às 

14h00min.Requisite-se e de que o do relato pormenorizado da jornada de 

trabalho, sendo suficiente o atestado de trabalho fornecido pela da 

progressão de regime , de maneira que seria o mais absoluto 

contrassenso aceitar como válido o atestado de comportamento 

carcerário firmado pelo diretor da unidade prisional e não aceitar o 

atestado de trabalho firmado pelo mesmo agente público.Destaco por fim 

que não há, por parte questão que, para todos os efeitos, preenche os 

requisitos previstos em lei.Diante disso, consubstanciado nos 

fundamentos supramencionados e na recentíssima jurisprudência do E. 

TJMT, indefiro o pedido formulado pelo Ministério Público e, via de 

consequência, diante da comprovação de que o recuperando estudou 37 

horas no ano de 2018, nos termos do artigo 126, § 1º, inciso I, da LEP, 

declaro remidos 03 dias em seu favor, os quais deverão ser inseridos no 

novo cálculo de pena a ser realizado nos autos, cuja confecção desde já 

determino

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 507829 Nr: 650-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAIARA CRISTINA - 

OAB:21.783/O

 Trata-se de execução penal em face de WILLIAM DA SILVA ALMEIDA, o 

qual foi condenado a uma pena de 06 anos, 01 mês e 21 dias de reclusão, 

em regime inicial fechado.No cálculo de pena de fl. 43 consta que o 

recuperando irá atingir o requisito objetivo para a progressão regimental 

apenas em 06.10.2019.Às fls. 48/51, a defesa do recuperando manifestou 

pela sua transferência para a comarca de Cáceres/MT, argumentando, em 

síntese, que toda a família do mesmo reside naquela comarca.Com vista 

dos autos, o Ministério Público manifestou favorável, desde que haja 

anuência do Juízo da comarca de Cáceres/MT (fl. 57).No dia 22.08.2018, 

este Juízo determinou a expedição de ofício ao Juízo da vara de 

execuções penais da comarca de Cáceres/MT, solicitando anuência, bem 

como à Sejudh solicitando atestado de vaga (fl. 59).Às fls. 68/71, a defesa 

do recuperando manifestou pela retificação do cálculo de pena, a fim de 

que seja afastada a hediondez para a progressão regimental, uma vez 

que o de diminuição de pena prevista no § 4º, da Lei nº 11.343/2006.Além 

disso, em razão do HC nº 118533, o STF pacificou entendimento no 

sentido de que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser 

reduzidas, não deve ser considerado crime de natureza hedionda.Diante 

disso, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial de fl. 

72, determino a retificação do cálculo de pena de fl. 43, a fim de que a 

fração para progressão de regime seja alterada para 1/6.Elabore-se 

cálculo atualizado de pena.Após, dê-se vista dos autos à defesa e, em 

seguida, ao Ministério Público para manifestação, nos termos do artigo 5º, 

§ 1º, da Resolução n.º 113/10 do CNJ, com posterior conclusão.II-DO 

RECAMBIAMENTO Sem delongas, ante a anuência do Juízo da 3ª vara 

criminal da comarca de Cáceres/MT, declino de competência e determino, 

por consequência, seja oficiado à SEJUDH para, no prazo máximo de 30 

dias, efetuar o recambiamento do recuperando para aquela 

comarca.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 414555 Nr: 19564-31.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIR ALESSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RAMOS DOS 
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SANTOS - OAB:15838/MT

 Diante das informações detalhadas de que o recuperando trabalhou 304 

dias entre os meses de junho/2017 a julho/2018, conforme se verifica dos 

atestados de fls. 224/237, em consonância com o parecer ministerial de 

fls. 238/240, declaro remidos 101 dias em seu favor, nos termos do artigo 

126, inciso II, da LEP.

Elabore-se cálculo de pena atualizado considerando os aludidos dias 

remidos, bem como o determinado em decisão de fl. 217.

Em seguida, dê-se vista as partes para que se manifestem, com posterior 

conclusão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 308667 Nr: 5813-16.2011.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN PINTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA AMORIM 

- OAB:10207/MT

 Elabore-se cálculo atualizado de pena.

Após a confecção do cálculo de pena, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para que se manifeste quanto ao pedido formulado pela defesa às 

fls. 183/184.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 390711 Nr: 439-13.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON JORGE WITCZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA

Prazo:15 (QUINZE) DIAS

Intimando:Jefferson Jorge Witczak, Cpf: 01421761173, Rg: 1407455-9 SSP 

MT Filiação: Jânio Mozart Witczak e Rosangela Jose de Brito, data de 

nascimento: 11/04/1987, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

operador de produção, Endereço: Rua C Qd 03, Casa 31, Bairro: São 

Mateus, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:INTIMAR A RÉ PARA O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS SOB PENA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA 

ATIVA. VALOR DA PENA DE MULTA ATUALIZADO EM 15 DE OUTUBRO 

DE 2018 NO VALOR DE R$ 275,60 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO 

REAIS E SESSENTA CENTAVOS)REFERENTE A CUTAS JUDICIAIS E R$ 

931,23 (NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS 

REFERENTE A PENA DE MULTA).

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Ante o exposto, deixo de acolher o pedido de 

prescrição da pena de multa e desse modo, determino que o apenado seja 

intimado por qualquer meio idôneo, para que realize o pagamento da multa 

em até 30 (trinta) dias. Na hipótese do penitente permanecer inerte após o 

prazo, expeça-se a Certidão de Dívida Ativa, encaminhando-a, com cópia 

desta decisão, para a Procuradoria da Execução Fiscal.

Via de consequência, em atenção ao comando dos arestos acima 

mencionados, mantida a pena de multa, deixo de acolher o pedido da 

defesa referente ao restabelecimento dos direitos políticos, pois eles ainda 

se encontram suspensos.

Após, arquive-se com as baixas e cautelas estilares.

P.R.I.C

Às providências.

Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018.

Geraldo Fernandes Fidelis Neto

 Juiz de Direito

Nome do Servidor (digitador):GÉLISON NUNES DE SOUZA, MATRUCULA- 

36909

Portaria:

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 430388 Nr: 6022-09.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVAL DE SOUZA, WILKSON FRANCISCO 

DA CRUZ BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Wilkson Francisco da Cruz Brito, Cpf: 04865279130, Rg: 

18265073 ssp MT Filiação: Elisabete Martins da Cruz e Francisco Vicente 

de Brito, data de nascimento: 09/05/1989, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, convivente, funileiro, Endereço: Rua Cento e Setenta e Oito, N° 

15, Quadra 95, Lote 15K, Bairro: Jardim Eldorado, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Artigo 180, § 1° E 2°, C/C ART. 311, 

CAPUT, DO CP, em conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, 

devendo o(s) acusado(s) responder(em) a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias nos termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), 

na(s) sua(s) resposta(s), poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo 

o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e 

justificações, especificar(em) as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e requerendo 

sua(s) intimação(ões), quando necessário, de conformidade com a 

Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):THIAGO DE SOUZA SANTOS

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 383077 Nr: 24978-44.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA DE MORAES DE SOUZA, IGOR 

PAULO RODRIGUES DA SILVA, FÁBIO SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, HEMERSON CEDSAR DESZCZYNSKI - 

OAB:116988

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. GILBERTO SANTOS GUIMARAES MOITINHO. OAB/MT: 

13713/O

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

03/12/2018, ÀS 14:40 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Diante do contido na certidão de fls. 482, 

nomeio o Dr. Defensor Público que atua junto a esta Vara para atuar na 

defesa do réu Fabio Santos Rodrigues. Designo audiência de instrução 

para o dia 03/12/2018 às 14:30 horas, quando então serão inquiridas três 

testemunhas comuns e realizado os interrogatórios dos acusados. 

Intimem-se os acusados; seus defensores (via DJE); testemunhas 

arroladas na denuncia e defesa preliminar, dando-se ciência ao Promotor 

de Justiça. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis
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 Cod. Proc.: 438937 Nr: 15412-03.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADA P/ FASE 403 CPP

Prazo:05

Intimando:DRA. JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO. OAB/MT: 10402

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mendionados

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc., 1 – Homologo os pedidos de desistência, 

no que se refere à testemunha do item 5. 2 – Com fulcro no artigo 403 § 3º 

do CPP, serão oferecidos os memoriais finais, por escrito, 

sucessivamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a pedido das partes.

Nome do Servidor (digitador):THIAGO DE SOUZA SANTOS

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 544217 Nr: 35525-07.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON ARNALDO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DRA. TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI. OAB/MT: 16.697 DR. 

GUNDER GOMES DUARTE. OAB/MT: 24.171

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

14/12/2018, ÀS 14:05 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Designo o dia 14/12/2018 às14h05min., para 

realização do interrogatório do acusado. Comunique-se o juízo 

deprecante. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 546791 Nr: 37921-54.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME LEANDRO MENEZES DE ASSIS 

GOUVEIA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DR. RENATO DIAS COUTINHO NETO. OAB/MT: 11.003/A DR. 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO. OAB/MT: 17.553/O

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

14/12/2018, ÀS 14:35 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Designo o dia 14/12/2018 às 14h35min., para 

realização da audiência (01 testemunha). Comunique-se o juízo 

deprecante. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 534375 Nr: 26107-45.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA, 

SAMUEL RABELO BRAGA, KAYRO ADILLER ROCHA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA, 

Rg: 22959297, Filiação: Neize Veronica de França e Natanael Padilha da 

Costa, data de nascimento: 30/01/1998, brasileiro(a), natural de Várzea 

Grande-MT, solteiro(a), jogador de futebol, Telefone 9992-1903 e 

atualmente em local incerto e não sabido KAYRO ADILLER ROCHA 

ALVES, Filiação: Elizabeth Rocha Gomes e Admir Alves da Silva, data de 

nascimento: 13/07/1999, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

Telefone 65993169388. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 13 de dezembro de 2017, em residência 

particular situada na Rua Claudio Manoel da Costa, n° 293, Bairro Jardim 

Independência nesta comarca, os denunciados Lucas, Leonardo e 

Samuel, tentaram subtrair, para si, pertences da vítima Jailson de Moraes 

Alves e estavam em posse de arma de fogo.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 26107-45.2018.811.0042 (Código: 

534375)AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU(S): LUCAS 

LEONARDO PADILHA DA COSTASAMUEL RABELO BRAGAKAYRO 

ADILLER ROCHA ALVESVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que 

os réus LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA e KAYRO ADILLER 

ROCHA ALVES não foram citados pessoalmente (fls. 152/155). Diante 

disso, acolho o parecer ministerial de fl. 164 e determino que os acusados 

sejam citados por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na 

resposta, os acusados poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal dos 

acusados ou defensor constituído.Efetuada a citação e não 

comparecendo os implicados, certifique-se e abra-se novas vistas ao 

Ministério Público.Com relação ao acusado SAMUEL RABELO BRAGA 

aguarde-se a devolução da Carta Precatória expedia à fl. 159.Às 

providências.Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2018.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 544386 Nr: 35688-84.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FERNANDES MAGALHAES, IGOR 

SILVA SOUZA, FABIO DE SOUZA CAMPOS, VICTOR MAYK MENDONÇA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE AÉCIO PIRES SALOMÉ - 

OAB:3111
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 Intimar a defesa do réu Gabriel Fernandes, para apresentar a resposta à 

acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 432303 Nr: 8201-13.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MACKSON DOUGLAS 

BOABAID DE SOUZA - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 8201-13.2016.811.0042 (CÓDIGO: 432303)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: ALESSANDRO GOMES DOS SANTOS

 SENTENÇA

 1. Relatório:

O réu acima epigrafado foi agraciado com a suspensão do processo nos 

termos do art. 89, da Lei 9.099, consoante se extrai do Termo de 

Audiência de fl. 87, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante a aceitação 

das condições ali impostas.

Emerge dos autos que o prazo de suspensão decorreu sem que 

houvesse notícia do descumprimento das condições estabelecidas ou que 

estas estivessem sido revogadas.

Diante disso, o Ministério Público pugnou pela declaração da extinção da 

punibilidade do acusado, uma vez que o mês cumpriu as determinações 

impostas pelo período necessário (fls. 106/107).

2. Fundamentação:

Comungo do entendimento de que escoado o prazo de suspensão sem 

que houvesse revogação do benefício, é de se extinguir a punibilidade do 

agente. Neste sentido:

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRAZO EXPIRADO SEM 

REVOGAÇÃO. PUNIBILIDADE EXTINTA (ART. 89, § 5º, LEI 9.099/95). 

IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO POSTERIOR. ORDEM CONCEDIDA. 

Expirado o prazo da suspensão condicional do processo, incabível, após 

esse lapso temporal, a sua revogação, pois já extinta a punibilidade. O ato 

decisório previsto no art. 89, § 5, da lei 9.099/95, tem conteúdo meramente 

dec la ra tó r i o  (TJ -RJ  -  HC:  00581479720128190000  RJ 

0058147-97.2012.8.19.0000, Relator: DES. SERGIO DE SOUZA VERANI, 

Data de Julgamento: 13/12/2012, QUINTA CAMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 12/03/2013 16:44) (grifos meus).

Com efeito, diante do decurso do prazo de suspensão declaro por 

sentença EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu ALESSANDRO GOMES DOS 

SANTOS, qualificado nos autos, via de consequência, determino o 

arquivamento dos autos procedendo-se às baixas e anotações de praxe.

 Não há objetos e valores pendentes de destinação (fls. 88 e 90).

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 377722 Nr: 19230-31.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SOUZA, GERSON ALVES FARIA DE 

LIMA, EDIMAR ORMENEZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:, VILMAR DO CARMO ADORNO - OAB:16.247B

 PROCESSO Nº: 19230-31.2014.811.0042 Cód. 377722

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: MARCELO SOUZA

 GERSON ALVES FARIA DE LIMA

 EDIMAR ORMENEZE

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 18.12.2018 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 26 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 533523 Nr: 25269-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO NUNES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA. - OAB:

 CARTA PRECATÓRIA Nº - Código: 533523

Vistos.

Para o cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 

08.11.2018 às 13h30min.

Nos termos da Súmula nº 273 do STJ , desnecessário se faz a intimação 

de advogado constituído na origem.

Expeça-se o necessário para o cumprimento da presente deprecata, 

solicitando eventuais documentos faltantes ao Juízo deprecante.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

Cumpra-se a deprecada em sua totalidade.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se

Cuiabá - MT, 26 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 379177 Nr: 20825-65.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR MARLON DOS SANTOS, ANDERSON 

NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para:- CONDENAR o acusado ANDERSON NUNES DA SILVA, qualificado 

nos autos em exame, pela prática do delito descrito no art. 157 Inc. II, c.c. 

art. 14, inc. II, c.c. art. 65, inc. III, alínea “d”, todos do Código Penal e,- 

ABSOLVER o acusado VICTOR MARLON DOS SANTOS, devidamente 

qualificado nos autos em exame, nos termos do artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 3629 Nr: 569-63.1998.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON TEODORO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJALMA BOMDESPACHO DE 

OLIVEIRA - OAB:4356/MT

 Vistos etc;

Consoante orientação pacificada pelo STJ, o prazo máximo de suspensão 

do prazo prescricional, na hipótese do art. 366 do CPP, não pode 

ultrapassar aquele previsto no art. 109 do Código Penal, considerada a 

pena máxima cominada ao delito denunciado, sob pena de ter-se como 

permanente o sobrestamento, tornando imprescritível a infração penal 
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apurada.

Verifica-se que tal hipótese é o caso dos autos, pois a pena máxima do 

crime de roubo é de 10 (dez) anos, cuja prescrição opera-se com 16 

(dezesseis) anos, de modo que o prazo prescricional resta restabelecido 

desde 22.10.2016.

Neste sentido a Súmula nº 415-do STJ, dispõe: “O período de suspensão 

do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”.

 Desta forma, encaminhem-se os autos ao arquivo provisório, em razão da 

suspensão do art. 366, do CPP, nos termos do art. 982, § 3º, inc. I e II, da 

CNCG.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 387891 Nr: 1974-41.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO FERREIRA DE SOUZA, 

KLÉBER SILVA DE PAULA, LUAN IGOR NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO BENEDICTO DE 

AMORIM VALIM FRANCO - OAB:14147, RUBENS VALIN FRANCO - 

OAB/MT 6056-B - OAB:6056/B

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 1974-41.2015.811.0042 (CÓDIGO: 387891)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: MARCO AURÉLIO FERREIRA DE SOUZA

 KLÉBER SILVA DE PAULA

 LUAN IGOR NOGUEIRA DA SILVA

 Vistos etc.

Defiro a cota ministerial de fl. 445.

Intime-se o acusado LUAN IGOR NOGUEIRA DA SILVA por edital, para que 

constitua advogado, informando o nome completo, número da inscrição na 

OAB, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não havendo manifestação do acusado nesse sentido, no prazo de 15 

(quinze) dias, ou, no mesmo prazo, não sendo prestadas as informações 

mínimas capazes de identificar o novo advogado indicado, inviabilizando o 

conhecimento de sua pessoa e, consequentemente, a sua intimação pelo 

juízo, ou o novo causídico permanecer inerte, lhe será automaticamente 

nomeado Defensor Público para proceder a sua defesa, devendo essa 

advertência constar expressamente no mandado e ser devidamente 

certificada pelo Sr. Oficial de Justiça, no que diz respeito ao seu 

cumprimento.

Não apresentado as referidas informações, ou certificada à necessidade 

de nomeação de defensor público, desde já NOMEIO a Defensoria Pública 

desta Comarca para exercer a defesa do acusado LUAN IGOR NOGUEIRA 

DA SILVA.

Com relação aos demais acusados, após as diligências acima, retornem 

os autos conclusos para análise das Respostas à Acusação.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 22 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 474554 Nr: 14451-28.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANDA LUZ SOARES QUADROS, RAONI 

TEIXEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS 

- OAB:

 PROCESSO CRIME Nº: 14451-28.2017.811.0042 (Código: 474554)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 RÉUS: NANDA LUZ SOARES QUADROS

RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que a acusada NANDA LUZ SOARES 

QUADROS foi citada por edital, não apresentou resposta à acusação e, 

tampouco, constituiu advogado para sua defesa (fl. 127).

Portanto, acolho a manifestação ministerial de fl. 128 e, nos termos do 

artigo 366 do Código de Processo Penal, DECLARO SUSPENSO o 

processo e o curso do prazo prescricional para a acusada NANDA LUZ 

SOARES QUADROS.

Proceda a Sra. Gestora o lançamento no Sistema Apolo quanto ao período 

de suspensão do prazo prescricional, nos termos da Súmula 415 do STJ.

 Com relação ao acusado RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS, tendo em vista a 

proposta do Ministério Público de Suspensão Condicional do Processo (fl. 

50), designo a audiência de Sursis processual para o dia 25.01.2019 às 

14h35min.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 26 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 448276 Nr: 25250-67.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBNER VALERI MEIRELIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO YESGROS PEREIRA - 

OAB:8574

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 25250-67.2016.811.0042 (CÓDIGO: 448276)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: EBNER VALERI MEIRELIS SILVA

 Vistos etc.

 Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desta Vara, REDESIGNO a audiência designada anteriormente (fl. 171) 

para o dia 28.02.2019, às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 27 de setembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 387891 Nr: 1974-41.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO FERREIRA DE SOUZA, 

KLÉBER SILVA DE PAULA, LUAN IGOR NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO BENEDICTO DE 

AMORIM VALIM FRANCO - OAB:14147, RUBENS VALIN FRANCO - 

OAB/MT 6056-B - OAB:6056/B

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 197-41.2015.811.0042 (CÓDIGO: 387891)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): MARCO AURÉLIO FERREIRA DE SOUZA

KLÉBER SILVA DE PAULA

LUAN IGOR NOGUEIRA DA SILVA

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o acusado KLÉBER foi citado em 

cartório à fl. 416 e manifestou o desejo de ser assistido pela Defensoria 

Pública, o acusado LUAN IGOR foi citado pessoalmente e informou que 

pretende constituir advogado às fls. 411/412, contudo não foi informado o 
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nome, endereço e telefone do causídico, razão pela qual foi expedido 

Mandado de Intimação (fl. 417), quanto ao acusado MARCO AURÉLIO foi 

expedido Mandado de Citação às fls. 423/424, nos endereços declinados 

pelo Parquet á fl. 419.

Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que apresente 

resposta à acusação para o acusado KLÉBER, aguardem-se as respostas 

das diligências pendentes em relação aos demais réus e após, retorne- 

me conclusos.

Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 07 de agosto de 2018.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 387891 Nr: 1974-41.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO FERREIRA DE SOUZA, 

KLÉBER SILVA DE PAULA, LUAN IGOR NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO BENEDICTO DE 

AMORIM VALIM FRANCO - OAB:14147, RUBENS VALIN FRANCO - 

OAB/MT 6056-B - OAB:6056/B

 PROCESSO N.º 1974-41.2015.811.0042 (CÓDIGO: 387891) RÉU(S): 

MARCO AURELIO FERREIRA DE SOUZAKLEBER SILVA DE PAULALUAN 

IGOR NOGUEIRA DA SILVAVistos etc.I - Havendo nos autos material 

probatório mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, 

RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público, uma vez que 

preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e 

inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.II - Citem-se os 

acusados para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação. 

Havendo nos autos, conste no mandado de citação pontos de referências 

para a localização do endereço residencial e/ou comercial dos réus. – 

artigo 1.373, § 1°, da CNGC.III - Certificada a necessidade de nomeação de 

defensor público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca 

para exercer a defesa dos acusados, devendo para tanto, com fulcro no 

art. 396-A, § 2º, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar resposta.IV – Havendo pedido de restituição, por ato 

ordinatório, ouça o Ministério Público acerca da necessidade de 

manutenção da apreensão, antes de encaminhar os autos conclusos ao 

gabinete. Observe-se que os documentos pessoais devem ser restituídos 

à parte independente de ordem, consoante artigo 1.472, § 2º.V – Conste 

nos mandados de citação que na hipótese de restituição de bens 

apreendidos, junto ao requerimento de restituição os réus deverão 

apresentar comprovante de propriedade e, tratando-se de veículo, a 

restituição somente acontecerá após a manifestação do Ministério Público 

e mediante ordem expressa deste juízo, nesse sentido. VI – 

CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso 

positivo, junte-se. Às providências.Cuiabá - MT, 010 de maio de 2018.LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 448276 Nr: 25250-67.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBNER VALERI MEIRELIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO YESGROS PEREIRA - 

OAB:8574

 AÇÃO PENAL N.º 25250-67.2016.811.0042 (CÓDIGO: 448276)

 AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU EBNER VALERI MEIRELIS SILVA

 Vistos em Correição.

Processo em ordem.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para que se manifeste 

acerca da Resposta à Acusação apresentada às fls.140/168 pela defesa 

do acusado.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de julho de 2017.

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 448276 Nr: 25250-67.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBNER VALERI MEIRELIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO YESGROS PEREIRA - 

OAB:8574

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 25250-67.2016.811.0042 (CÓDIGO: 448276)

 AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU EBNER VALERI MEIRELIS SILVA.

Vistos.

1. Recebo a denúncia ofertada em desfavor do réu.

2. Cite-se o denunciado para responder por escrito à acusação, no prazo 

de 10 (dez) dias.

3. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

4. No mandado de citação deverá constar a obrigatoriedade do Oficial de 

Justiça indagar ao acusado se ele pretende constituir advogado ou se o 

Juiz deve nomear-lhe um Defensor Público ou dativo para patrocinar a sua 

defesa e, neste caso, as razões pelas quais não têm a intenção de 

contratar defensor (item 7.5.1.4 da CNGC).

5. Não apresentada resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 

constituir defensor, encaminhem-se os autos à douta Defensoria Pública 

Estadual para oferecê-la no prazo de 10 (dez) dias.

6. Sem prejuízo do acima exposto, realizo a juntada da folha de 

antecedentes criminais do denunciado, extraída do Sistema Apolo – 

Relatório – Distribuidor – Consulta Antecedentes Criminais.

7. Certifique-se se há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso 

positivo, junte-se.

 8. Cumpra-se

Cuiabá - MT, 09 de janeiro de 2017.

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 403121 Nr: 7452-30.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIPO LAURISTON DA SILVA QUEIROZ, 

RICARDO DIEGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE CAMPOS DA SILVA - 

OAB:

 PROCESSO Nº: 7452-30.2015.811.0042 Cód. 403121

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS:EDIPO LAURISTON DA SILVA QUEIROZ

RICARDO DIEGO DA SILVA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22.07.2019 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 29 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 400653 Nr: 4864-50.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN WENDER RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10274/MT

 PROCESSO Nº: 4864-50.2015.811.0042 Cód. 400653

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: JHONATHAN WENDER RODRIGUES DA SILVA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 16.07.2019 às 16h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 29 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 436085 Nr: 12334-98.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONY JEFFETSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO L NAVARRO - 

OAB:

 PROCESSO Nº: 12334-98.2016.811.0042 Cód. 436085

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: JONY JEFFETSON DA SILVA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 16.07.2019 às 16h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 29 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 446112 Nr: 23009-23.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BICUDO CARAÇA, FÁBIO FERREIRA 

DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:15714/ O MT

 PROCESSO Nº: 23009-23.2016.811.0042 Cód. 446112

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU:RAFAEL BICUDO CARAÇA

FÁBIO FERREIRA DE MORAES

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 18.06.2019 às 16h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 29 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 440916 Nr: 17499-29.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVES JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MOURA DA 

SILVA - OAB:2.863

 PROCESSO Nº: 17499-29.2016.811.0042 Cód. 440916

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ELVES JUNIOR DA SILVA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17.06.2019 às 16h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 29 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 364868 Nr: 4631-87.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARTOLOMEU DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA 

SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:

 PROCESSO Nº: 4631-87.2014.811.0042 Cód. 364868

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: BARTOLOMEU DE OLIVEIRA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12.06.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 29 de outubro de 2018.
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LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 427350 Nr: 2672-13.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON MARTINS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/MT

 PROCESSO Nº: 2672-13.2016.811.0042 Cód. 427350

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ELSON MARTINS VIEIRA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17.06.2019 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 29 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 457735 Nr: 35038-08.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORACI OCLÉSIO CARVALHO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE CAMPOS DA SILVA - 

OAB:

 PROCESSO Nº: 35038-08.2016.811.0042 Cód. 457735

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ORACI OCLÉSIO CARVALHO FERREIRA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29.07.2019 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 29 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 433705 Nr: 9738-44.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL APARECIDO QUEIROZ DE AMORIM 

VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO FERNANDES MOTA - 

OAB:

 PROCESSO Nº: 9738-44.2016.811.0042 Cód. 433705

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: RAFAEL APARECIDO QUEIROZ DE AMORIM VEIGA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22.07.2019 às 16h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 29 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 413930 Nr: 18842-94.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIO PAULINO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID DA SILVA BELIDO - 

OAB:14619, KEILA DA SILVA BELIDO - OAB:

 PROCESSO Nº: 18842-94.2015.811.0042 Cód. 413930

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: LÚCIO PAULINO ALVES

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29.07.2019 às 16h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 29 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 452911 Nr: 30068-62.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS SILVA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE CAMPOS DA SILVA - 

OAB:

 PROCESSO Nº: 30068-62.2016.811.0042 Cód. 452911

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: EZEQUIAS SILVA DO NASCIMENTO

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 08.07.2019 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 
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alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 29 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 436894 Nr: 13213-08.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE SOARDIS, ÉDER LUIS DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT, MARCIO TADEU SALCEDO - 

OAB:6038/MT

 PROCESSO Nº: 13213-08.2016.811.0042 Cód. 436894

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS:CARLOS JOSE SOARDIS

ÉDER LUIS DE OLIVEIRA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 01.08.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 30 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 544126 Nr: 35443-73.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER JUNIOR DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON FLAVIO DE 

ANDRADE-OAB/MT 6730 - OAB:6.730, José Rodrigues de Freitas 

Junior - OAB:20055/MT, LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS - 

OAB:OAB/MT 18.267

 INTIMO O ADVOGADO DE DEFESA PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE 

TESTEMUNHAS (PRF)DESIGNADA PARA O DIA 12.11.2018, AS 14:30 

HORAS, NA SALA DE AUDIÊNCIAS DA 5ª VARA CRIMINAL DA 

COAMARCA DE CUIABÁ-MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 518223 Nr: 10410-81.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WILLIAN DA SILVA, JHONNATAN 

RICARDO DE CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - OAB:11.323

 INTIMO O ADVOGADO DR. LAURO GONÇALO DA COSTA PARA 

DEVOLVER OS AUTOS CÓDIGO 518223, NO PRAZO DE 24 (VINTE E 

QUATRO) HORAS, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MEDIDA DE BUSCA E 

APREENSÃO DE AUTOS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 543974 Nr: 35302-54.2018.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO ABREU MACIESKI, RADAMÉS BRUNO 

NICOLA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Ferreira Martina 

Camargo - OAB:OAB/MT 12.586, MARCIO CAMARGO DA SILVA 

(ESTAGIÁRIO MARTINS ADVOCACIA) - OAB:19153/E

 Isto posto, nos termos do artigo 316 do CPP, REVOGO A PRISÃO 

PREVENTIVA do indiciado FABIO ABREU MACIESKI, mediante o 

cumprimento das MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO 

CPP:I – Comparecer a todos os atos em que haja necessidade de sua 

presença;II – Manter o comprovante de residência atualizado, da mesma 

forma o número de telefone para contato, comunicando-se o juízo 

qualquer alteração ou mudança;III – Juntada, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, de comprovante de endereço atualizado;Expeça-se o 

competente ALVARÁ DE SOLTURA se por outro motivo não estiver preso, 

consignando as advertências legais.NO ATO DO CUMPRIMENTO DO 

ALVARÁ DE SOLTURA DEVERÁ SER INFORMADO PELO ACUSADO O 

ENDEREÇO EM QUE PODERÁ SER LOCALIZADO APÓS A SAÍDA DA 

PRISÃO, COM A ADVERTÊNCIA DE QUE NÃO SENDO ENCONTRADO NO 

LOGRADOURO DECLINADO, SERÁ DECLARADO REVEL.Advirta o 

acusado que o descumprimento das citadas medidas poderá culminar na 

aplicação de outras medidas cautelares mais gravosas ou até na 

decretação da prisão preventiva.Recolham-se eventuais mandados de 

prisão expedidos em desfavor do acusado provenientes deste feito, 

procedendo-se as baixas, anotações e comunicações necessárias. 

Ciência ao MP. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá/MT, 

30 de outubro de 2018.SILVANA FERRER ARRUDAJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 165026 Nr: 12339-33.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO MIGUEL DA ROSA, ELISSANDRO 

ALEX DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PANZARINI - 

OAB:10426

 Considerando a Resposta a Acusação acostada aos autos, intimamos o 

Patrono subscritor para apresentar, no prazo legal, a Procuração 

outorgada por ambos os Acusados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 380078 Nr: 21782-66.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK MICHAEL DOS SANTOS ALMEIDA, 

ROGÉRIO VALDINEY DA SILVA, MARCELO POPOVICZ MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando as Respostas as Acusações acostadas aos autos, 

intimamos os Patronos de Defesa dos Acusados para que, no prazo legal, 

apresentem as respectivas Procurações outorgadas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 477154 Nr: 16997-56.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDS, JGADC, CJV, JRLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 
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DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT, ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:25.124/O, 

TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEDA - OAB:16120/O

 .Isto posto, nos termos do artigo 316 do CPP, REVOGO A PRISÃO 

PREVENTIVA dos réus JORGE RENAN LOPES SAÍRA, JUNIO GIANELLI 

ARRUDA DA COSTA e CAIO JUNIOR VIEIRA, mediante o cumprimento das 

MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP:I – 

Comparecer a todos os atos em que haja necessidade de sua presença;II 

–Manter o comprovante de residência atualizado, da mesma forma o 

número de telefone para contato, comunicando-se o juízo qualquer 

alteração ou mudança;III – Juntada, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, de comprovante de endereço atualizado;Expeçam-se os 

competentes ALVARÁS DE SOLTURA se por outro motivo não estiverem 

presos, consignando as advertências legais.NO ATO DO CUMPRIMENTO 

DO ALVARÁ DE SOLTURA DEVERÁ SER INFORMADO PELO ACUSADO O 

ENDEREÇO EM QUE PODERÁ SER LOCALIZADO APÓS A SAÍDA DA 

PRISÃO.Recolham-se eventuais mandados de prisão expedidos em 

desfavor dos acusados provenientes deste feito, procedendo-se as 

baixas, anotações e comunicações necessárias.(...)Pelo exposto, 

INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulada 

em favor do réu GEOVAN SANTANA DA SILVA.No mais, intimem-se a 

defesa do réu Junio para apresentar os seus memoriais finais e, 

posteriormente, abra-se vista dos autos à defensoria pública com a 

mesma finalidade em relação aos réus Junio, Jorge e Caio, nos termos da 

Lei .Ciência ao MP. Int ime-se.Cumpra-se,  expedindo o 

necessário.Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018.SILVANA FERRER ARRUDA 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 531632 Nr: 23408-81.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR MAYKE MENDONÇA DOS SANTOS, 

LUIZ CANDIDO DE FREITAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Fonseca Correia - 

OAB:22038/O, Wilson Pinheiro Medrado - OAB:16355/E

 INTIMO O ADVOGADO DE DEFESA PARA APRESENTAÇÃO DE 

RESPOSTA Á ACUSAÇÃO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 477154 Nr: 16997-56.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDS, JGADC, CJV, JRLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT, ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:25.124/O, 

TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEDA - OAB:16120/O

 INTIMO A ADVOGADA DE DEFESA PARA APRESENTAÇÃO DAS 

ALEGAÇÕES FINAIS POR ESCRITO, NA FORMA DE MEMORIAIS, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 534984 Nr: 26672-09.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL ALT DE OLIVEIRA, ELISEU 

SILVESTRE DA SILVA, ELTON CANDIDO DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791/MT

 Intimar o Dr.Rodrigo Moreira Marinho - OAB/MT 18791-Advogado do réu 

Eliseu Silvestre da Silva, para Audiência de Instrução e Julgamento que 

esta designada para o dia 12 de dezembro de 2018, às 16h00min.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 540994 Nr: 32427-14.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL JOSÉ ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELÍDIA PENHA GONCALVES - 

OAB:2886-A

 INTIMAR A DR ELÍDIA PENHA GONÇALVES OAB/MT 2886-A DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 

2018 ÀS 15:00 HORAS.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344835 Nr: 5103-25.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSANDRA RIBEIRO DE ARAÚJO, JHONNE 

CLEY CAMILO DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAROLDO VARELA DO 

CARMO - OAB:10592/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALISSANDRA RIBEIRO DE ARAÚJO, 

Filiação: Belizário Francisco Ribeiro de Araújo e Natalina Ou Natalia Ribeiro 

de Araújo, data de nascimento: 05/12/1977, brasileiro(a), natural de 

Tangara da Serra-MT, solteiro(a), do lar. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Certificando se o réu(ré) deseja recorrer ou não da r. 

sentença, bem como, se tem interesse na restituição de quaisquer bens 

ou valores por ventura apreendidos quando de sua prisão e em sendo 

positiva sua resposta intimá-lo(a) para comparecer, no prazo de 05 

(cinco) dias, na Secretaria da Vara, sob pena de seu não comparecimento 

no prazo acima estipulado resultar renúncia tácita de tais bens ou valores, 

e, necessário perdimento..

Sentença: "(...) ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com 

as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA 

para CONDENAR ALISSANDRA RIBEIRO DE ARAÚJO, nas sanções do 

artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e ainda ABSOLVÊ-LA da sanção 

descrita no artigo 35, da Lei n° 11.343/2006, com fulcro no que dispõe o 

artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. TORNO A PENA 

CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de ALISSANDRA RIBEIRO DE 

ARAÚJO, no patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de 

reclusão.Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 180 

(cento e oitenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e 

ponderando a situação socioeconômica da ré, fixo valor do dia-multa em 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.Estabeleço o regime ABERTO para cumprimento da pena privativa de 

liberdade, com fulcro no artigo 33, § 2°, “c”, do Código Penal.Procedo à 

substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, 

que serão fixadas pelo Juízo da Execução, nos moldes do artigo 46 do 

Código Penal.Considerando que a condenada responde o processo em 

liberdade PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e 

julgamento de eventual recurso (...)"

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MÁRCIA DANIELLY DA 

LUZ MONTANIA, digitei.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 523187 Nr: 15215-77.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LOCALIZA RENT A CAR S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANA NOVAES MONTENEGRO - 

OAB:25723, LUISA CRISTINA MIRANDA CARNEIRO - OAB:362620, 

SEBASTIAN ALBUQUERQUE, MARAMBAIA E LINS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:1331/2004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para retirar o alvará de restituição do veículo apreendido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 376436 Nr: 17797-89.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR GONÇALVES SILVA, GERUSÉ 

ALVES LUZ, RONEI DA SILVA DOS REIS, WANDERSON APARECIDO 

SANTOS DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, JOSÉ 

CARLOS DAMACENO JUNIOR - OAB:18098/MT, MOACIR VENEGA DA 

SILVA - OAB:10.136, RONEI AUGUSTO DUARTE - OAB:4420/MT

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha pugnada pela defesa.

No mais, considerando a insistência do Ministério Público na oitiva das 

testemunhas, designo a data de 04/04/2019, às 15h10min para as oitivas.

Requisitem-se os policiais. Intimem-se os advogados via DJE. Os 

presentes saem intimados.

Às providências.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 484619 Nr: 24306-31.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YULLE CARLA DE MACEDO GALVÃO, ODENIR 

DA CRUZ E SILVA, MARIO CESAR ALIENDRE PONCIANO, DANIEL DA 

SILVA GUIA, JONATAS MENDES ALVARENGA, ALDEMIR BISPO DE 

OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO PEREIRA, RONALDO NERES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, CAROLINA NEPOMUCENO CABRAL - 

OAB:5344/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEISE 

JUSSARA ALVES - OAB:17867MT, Eder da Silva Gomes - 

OAB:24.022, EMERSON DA SILVA MARQUES - OAB:16877, HUMBERTO 

GOMES - OAB:22.449, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - 

OAB:10402/MT, JOILSON RUAS DO NASCIMENTO - OAB:18869/0, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, PATRICIA GABRYELLE 

ALVES - OAB:20878/0, SILENO REZENDE TAVARES - OAB:5652/MT, 

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS REIS - OAB:12.803, WESLEY 

ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais dos réus: Yulle, Mario, Daniel e 

Aldemir, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 518221 Nr: 10408-14.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON ANTONIO DE SIQUEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELHOS - OAB:21.617, JOÃO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO 

ESPÓSITO - OAB:23778

 Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação interposto pela defesa do réu, em seus 

efeitos legais e jurídicos, por ser tempestivo (certidão de fl. 309).

Considerando que as razões e contrarrazões recursais já foram 

aportadas aos autos, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para processamento e julgamento do recurso.

Procedam-se as anotações necessárias.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 546868 Nr: 37989-04.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: THAIS DE LARA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Mortelaro de Oliveira 

- OAB:24235/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Apensem-se os presentes aos autos principais e, na sequência, colha-se 

parecer ministerial.

Após, à conclusão.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 349122 Nr: 10109-13.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILDO MENDES DA SILVA, NATHANY 

APARECIDA PEREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO OLIVEIRA 

MIRANDA - OAB:10394/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de contrarrazões recursais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 535210 Nr: 27030-71.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO ADRIANO NASCIMENTO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/0

 Vistos etc.

Devido a falhas técnicas, a gravação do depoimento da testemunha 

Fernando Cesar de Oliveira ocorrida na audiência realizada no dia 

15/10/2018 está inaudível, restando prejudicada a referida oitiva. Por essa 

razão designo audiência para o dia 04/04/2018 às 13:50 para que a 

testemunha seja novamente ouvida.

 Intime-se o acusado. Intime-se a defesa. Ciência ao MP.

Às providências. Cumpra-se.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 534690 Nr: 26401-97.2018.811.0042
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELSON FRANCISCO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12.999

 Autos n. 26401-97.2018.811.0042.

I. Designo o dia 06.11.2018, às 15 horas e 50 minutos, para audiência de 

instrução.

II. Informe o juízo deprecante.

III. Int.

IV. Dê - se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 532528 Nr: 24269-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR DE LIMA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14.205

 Autos n. 24269-67.2018.811.0042.

I. Designo o dia 06.11.2018, às 16 horas e 20 minutos, para audiência de 

instrução.

II. Informe o juízo deprecante.

III. Int.

IV. Dê - se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 09 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 540837 Nr: 32283-40.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO SILVESTRE DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKISSANDRA STEFANY 

BERTOLDO MORES ALVES - OAB:20.483/O, RENATO TENÓRIO ALVES - 

OAB:20.017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKISSANDRA STEFANY 

BERTOLDO MORAES ALVES - OAB:20.483-O OAB/MT, RENATO 

TENÓRIO ALVES - OAB:20.017/O

 Tendo em vista que até por ocasião da abertura desta solenidade, a 

testemunha não havia acudido o pregão, não obstante devidamente 

requisitado, como se nota do oficio ( sem numeração ), então não me resta 

então redesignar a audiência para o dia 06.11.2018, às 14h:45min.

Int. a testemunha, requisitando desta feita à Corregedoria da Policia Militar, 

cujo oficio deve ser cumprido pelo Oficial de Justiça, já que tem sido um 

péssimo hábito de testemunha militares não comparecerem em audiência.

Informa o juízo deprecante acerca da redesignação da audiência, bem 

como a sua motivação.

Dê ciência as partes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 535208 Nr: 26912-95.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR MULLER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:21.384 OAB/MT

 Tendo em vista que até por ocasião da abertura desta solenidade, a 

testemunha não havia acudido o pregão, não obstante devidamente 

requisitado, como se nota do oficio ( sem numeração ), então não me resta 

então redesignar a audiência para o dia 06.11.2018, às 16:15h.

Int. a testemunha, requisitando desta feita à Corregedoria da Policia Militar, 

cujo oficio deve ser cumprido pelo Oficial de Justiça, já que tem sido um 

péssimo habito de testemunha militares não comparecerem em audiência.

Informa o juízo deprecante acerca da redesignação da audiência, bem 

como a sua motivação.

Dê ciência as partes.

 Cumpra.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 530163 Nr: 21941-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON MOTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS CARLOS FORNARI - 

OAB:SP 314.137

 Autos n. 21941-67.2018.811.0042.

I. Designo o dia 06.11.2018, às 14 horas e 30 minutos, para audiência.

II. Informe o juízo deprecante.

III. Int.

IV. Dê - se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 02 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 530205 Nr: 21981-49.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANDERSON DA SILVA BRANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVID NEVES DELBOM - 

OAB:MS 17.788

 Autos n. 21982-49.2018.811.0042.

I. Designo o dia 06.11.2018, às 17 horas, para audiência de instrução.

II. Informe o juízo deprecante.

III. Int.

IV. Dê - se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 02 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 404701 Nr: 9153-26.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIER MARTINS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:1166/MT, MARCO ANTONIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR - 

OAB:10369/MT

 Ação Penal n.º 9153-26.2015 ( Id. 404701 )

 Visto

R. hoje.

Aportou este feito à conclusão em decorrência da manifestação do ilustre 

agente ministerial, qual visa a intimação do beneficiário da medida, afim de 

que justifique o descumprimento das considerações impostas, qual seja, 

especificamente o “item III”.

Pois bem.

Na verdade, desnecessário é até mesmo a pretensão visada, uma vez 

que, conforme é de sabença, a ação penal surgida no decorrer do período 

de prova é uma das causas de revogação do benefício, a teor do que 

estabelece o disposto no § 3º do art. 89 da lei nº 9.099/95.

 Assim sendo, tendo em vista estar respondendo também pela ação penal 

nº 19890-59.2016 – Id. 445156, a revogação do sursis processual é 

medida de rigor. Por conseguinte, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05.11.2018, às 16:00h.

 Int. o réu, “vitima” e testemunhas, sendo que os militares deverão ser 

requisitados aos seus superiores hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º ).

Dê ciência às partes.

 Cumpra.

Cuiabá, 28 de Setembro de 2018.

 Wladymir Perri
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 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 542095 Nr: 33488-07.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR PEREIRA DOS SANTOS, PASCOAL 

ALBERTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:16037, VALTER VICENTE LEON - OAB:4146-A

 Carta Precatória n.º33488-07.2018 (Id. 542095 )

 Visto

R. Hoje.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para inquirição da 

TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO, qual faço para o dia 06.11.2018, às 

13h:45min.

 Int. a testemunha, requisitando ao seu superior hierárquico ( CPP, art. 221, 

§ 2° ).

Informe o juízo deprecante dos dados da missiva, bem como da data da 

designação da audiência.

De ciência às partes.

Cumpra.

Cuiabá, 26 de Setembro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 541432 Nr: 32879-24.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCI CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGER KLERISSON ROZÃO - 

OAB:14.571-B

 Carta Precatória n.º32879-24.2018 (Id. 541432)

 Visto

R. Hoje.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para inquirição da 

TESTEMUNHA DE DEFESA E VÍTIMA, qual faço para o dia 06.11.2018, às 

13h:45min.

 Int. a testemunha e vítima.

Informe o juízo deprecante dos dados da missiva, bem como da data da 

designação da audiência.

De ciência às partes.

Cumpra.

Cuiabá, 26 de Setembro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 477158 Nr: 17000-11.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU BARBOSA, EVANDRO ALEXANDRE 

FERRAS LESCO, RONELSON JORGE DE BARROS, JANUÁRIO ANTONIO 

EDWIGES BATISTA, GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23651/O, 

FRANCISCO DE ASSIS DO RÊGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR - 

OAB:29.071 OAB/PR, JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - OAB:56722, 

LUCIANA GABARDO - OAB:78.507 OAB/PR, NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216, 

STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115/B, Tenaressa Aparecida 

Araújo Della Líbera - OAB:7031, THIAGO DE ABREU FERREIRA - 

OAB:5928

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA DEFESA DO RÉU GERSON LUIZ FERREIRA 

CORREA JUNIOR, quanto à decisão de fl.6372 (ref. 605), a seguir 

transcrita:VISTOS ETC. No que tange à peça de fls. 3698/3699 veiculada 

pela testemunha Fábio Galindo Silvestre, observa-se que a defesa do CB 

PM Gerson Luiz Ferreira Correa Junior (Ref: 178) arrolou a testemunha e 

até o presente momento não manifestou interesse em desistir de sua 

oitiva.Outrossim, considerando que a expedição da missiva não suspende 

a instrução criminal, sendo inclusive a qualquer tempo juntada aos autos, 

consoante se infere no art. 359, §§1° 2° do CPPM, comunique-se a 

testemunha que compareça a audiência designada. Ademais, por se tratar 

de processo que encontra-se na fase de alegações finais, tem-se que o 

interesse acerca da inquirição da testemunha deverá ser manifestado pela 

parte que a arrolou. Ato contínuo, abra-se vista à defesa do CB PM 

Gerson Luiz Ferreira Correa Junior para que, no prazo de 3 dias, 

manifeste-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 499895 Nr: 38959-38.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 VISTOS.

Tendo em vista que este Magistrado foi designado para, cumulativamente, 

jurisdicionar a 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e a 7ª Vara 

Criminal Especializada no Combate do Crime Organizado e Crimes contra a 

Administração Pública da Capital, e ainda diante da necessidade de 

readequação da pauta, DETERMINO o cancelamento da Sessão outrora 

designada.

Permaneçam os autos em gabinete aguardando liberação de pauta para o 

novo agendamento da Sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 323187 Nr: 2433-48.2012.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO LEAL DOS SANTOS, MANOEL 

LEAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11968/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na pessoa do ADVOGADO para 

ciência do envio de Cartas Precatórias, em 30.10.2018, bem como para, 

querendo, acompanhar o trâmite das missivas perante os respectivos 

juízos:

1) Comarca de COMODORO-MT, via malote digital CR 81120183775349, 

com a finalidade de inquirição da testemunha arrolada pelo MP, MÁRIO 

SÉRGIO FÉLIX;

2) Comarca de CÁCERES-MT, via malote digital CR 81120183775340, com 

a finalidade de inquirição das testemunhas arroladas pelo MP, DENNIS 

MAXIMINO DO Ó e ALDEMAR JOSÉ DE OLIVEIRA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 92709 Nr: 19482-10.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADER RIBEIRO DOS SANTOS., LEOCIR 

ANTÔNIO PUHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13696-A/MT
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 VISTOS ETC.

Compulsando os autos, constata-se que na sentença proferida às fls. 

390/391 determinou-se a intimação da vítima para que tome conhecimento 

da sentença condenatória dos réus.

Ocorre que, não há previsão legal na justiça castrense para intimar a 

vítima de tal sentença. Desta forma, por se tratar de equívoco material, 

retifico o dispositivo da decisão de fl. 391 para que exclua onde se lê “ 

Notifique(m)-se a (s) vítima (s) desta decisão”.

 Após, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 343688 Nr: 3794-66.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDESON JERÔNIMO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:OAB/MT 21455-A

 CERTIFICO que serve a presente para intimar a parte ré, na pessoa de 

seu patrono, Dr. ADÃO PEREIRA DE ABREU, OAB/MT nº 21455-A, para, 

no prazo legal, apresentar alegações finais, nos termos art. 428 do CPPM.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 499895 Nr: 38959-38.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 VISTOS ETC.

A defesa sai intimada para que, no prazo de 5 dias, arrole suas 

testemunhas, indicando de imediato os quesitos no caso de testemunha 

civil ou militar da reserva que resida em outra Comarca.

Caso haja testemunha de defesa civil ou militar da reserva residente em 

outra Comarca, depreque-se a sua oitiva.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 499895 Nr: 38959-38.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de instrução para o dia 7.2.2019, às 17 horas visando 

as oitivas das testemunhas arroladas pela defesa (fl. 405), bem como o 

interrogatório do réu.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 352434 Nr: 13837-62.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SD.PM. JOSÉ RUBEM DOMINGOS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência do envio da Carta Precatória para Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, em 30.10.2018, via malote digital código de rastreabilidade 

81120183777097, com a finalidade de inquirição da testemunha arrolada 

pela Defesa, IRINEU VIEIRA SANTOS, bem como para, querendo, 

acompanhar o trâmite da missiva naquele juízo.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 56289 Nr: 12135-57.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DO ESPIRITO SANTO, FABIO 

APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, JOVANIL SILVA GONÇALVES, 

EDMILSON DOS SANTOS SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTICA - 

OAB:NT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJALMA BOMDESPACHO DE 

OLIVEIRA - OAB:4356/MT, ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - 

OAB:14284, TAIS CRISTINA FREITAS SILVA - OAB:17247/E, THALES 

ALEXANDRE MIDON DE MELO - OAB:15111/O

 Autos Código 56289 Vistos, (...) Ademais, não verifico a demonstração 

de prejuízo aos outros réus pela antecipação de provas, tendo em vista 

que é garantido aos mesmos inclusive, a reinquirição de testemunhas que 

entender necessária, bem como a ele será permitido arrolar as 

testemunhas que entender pertinentes quando tomar pessoalmente o 

conhecimento desta ação penal. Inobstante, há que se considerar, ainda, 

que a denúncia foi ofertada em face de 04 (quatro) acusados, sendo 

certo que Edmilson dos Santos Siqueira, Fábio Aparecido Marques do 

Nascimento e Fábio do Espírito Santo já foram citados pessoalmente e já 

apresentaram suas defesas, necessitando assim prosseguir com a 

marcha processual normal. Pelas razões acima expostas é que entendo 

necessária a antecipação de provas, de modo que designo audiência para 

o dia 29 de janeiro de 2019, às 14 horas a fim de proceder a oitiva das 

testemunhas arroladas mediante a presença da douta Defensora Pública e 

interrogatório dos acusados Edmilson dos Santos Siqueira, Fábio 

Aparecido Marques do Nascimento e Fábio do Espírito Santo. Façam-se, 

pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. Se for o 

caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

intimando-se as partes da aludida expedição, para acompanhamento, 

querendo.Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 21 de setembro de 

2018.Flávio Miraglia FernandesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 403384 Nr: 7729-46.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO SILVA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE ALVES - 

OAB:7474/MT

 Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO a 

pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 04/05 

para:PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo 

Penal, os acusados:THIAGO SILVA DE ALMEIDA devidamente qualificado 

nos autos, como incurso na conduta delitiva prevista no art. 121, § 2º, 

incisos I e IV do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido 

ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência 

da acusação;Em cumprimento ao que determina o art. 413, §3°, do Código 

de Processo Penal, não verifico neste momento a necessidade da 

segregação do acusado. Intime-se pessoalmente o acusado, e dê ciência 

ao Ministério Público desta decisão, nos termos do art. 420, I do Código de 

Processo Penal. Expeça-se, pois, o necessário e, preclusa a decisão de 

pronúncia, certifique-se e encaminhem-se os autos, acompanhados dos 

objetos eventualmente apreendidos, ao Excelentíssimo Juiz Presidente do 

Tribunal do Júri desta Comarca, nos termos do art. 421, do CPP.P. R. I. 
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C.Cuiabá/MT, 17 de setembro de 2018. Flávio Miraglia Fernandes Juiz de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 507632 Nr: 453-56.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

NILO NASCIMENTO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DIAS DE MIRANDA, WALLISSON 

MAGNO DE ALMEIDA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, Belmiro Dias dos Santos Filho - 

OAB:19796/O, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, NEYMAN 

AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3.878/AC, REGINA DE OLIVEIRA 

DESSUNTE - OAB:24238/0

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar o assitente de acusação para, no prazo 

legal, apresentar os memoriais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 429929 Nr: 5481-73.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, RCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFCEC, CS, GCDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DIAS FILHO - 

OAB:15553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO OLIMPIO MEDEIROS 

NETO - OAB:12073/MT, VILMAR DO CARMO ADORNO - OAB:16.247B, 

VILMAR DO CARMO ADORNO - OAB:16247-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 52/2007 da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar as partes da data da audiência designada 

para o dia 28 de novembro de 2018, às 15h, considerando que a 

publicação anterior não constava no cadastro a assitente de acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 328717 Nr: 8695-14.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DE OLIVEIRA, CLARINDO GUILHERME 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA DA SILVA MONTEIRO 

- OAB:10517/MT

 Vistos, etc.

Ante o parecer ministerial de fl. 277, DESIGNO o dia 26 de fevereiro de 

2019, às 16 horas, para a oitiva da testemunha faltante, bem como para o 

interrogatório do Réu.

 Expeça-se o necessário, atentando-se ao parecer supramencionado.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 329558 Nr: 9719-77.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDYLAN BARBOSA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPFÂNIO DA SILVA 

FILHO - OAB/MT 9.461 - OAB:9.461, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Código: 329558

Vistos etc;

Ante a manifestação pelo Ministério Público à fl. 474, designo o dia 08 de 

Novembo de 2018, às 15h, para a oitiva das testemunhas Arlete 

Damacena Nunes ,Everon Castro Dias e Gonçalina Alves , devendo ser 

intimados nos endereços mencionados.

Quanto à testemunha Fátima Maria de Arruda , em consonância com o 

parecer ministerial, defiro o pedido de condução coercitiva, em face da 

insistência de sua oitiva.

Na oportunidade, será o réu interrogado, devendo intimá-lo para tanto.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de Agosto de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 310824 Nr: 8940-59.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DE AMORIM, MARCELO MARIANO 

DE AMORIM, GUIOMAR BENEDITO ARAÚJO DA SILVA, RUNDINELIS DE 

LIMA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B, DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO - OAB:9614, 

DR. ANDERSON ROSSINI PEREIRA - OAB/MT 9.086-B - OAB:, WESLEY 

ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa dos acusados. Quanto ao acusado 

MARCELO MARIANO DE AMORIM, informar o endereço atualizado. Quanto 

ao pronunciado MAURICIO DE AMORIM, para apresentar razões ao 

recurso interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 545296 Nr: 36493-37.2018.811.0042

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DA DECIMA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA 

COMARCA DE CUIABA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA SOUZA MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SILVA DE 

CAMARGO-OAB/MT 2054 - OAB:2054

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar as partes da data do exame designado para 

o dia 29/10/2019, a partir das 08h30min da manhã (por ordem de 

chegada), na Gerência de Psiquiatria Forense da Diretoria Metropolitana de 

Medicina Legal em Cuiabá/MT (Rua Parecis, esquina com Av. Gonçalo 

Antunes de Barros, s/n – Bairro Carumbé).

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 518220 Nr: 10407-29.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEUDIMAR SOARES DE LIMA, SAMARA 

PRISCILA DE SOUZA RIBEIRO, JOÃO WICTOR ALBUES DE FRANÇA, 

MONICA DA SILVA BALDEZ LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL DE MATO 

GROSSO - OAB:, IGOR JOSE RODRIGUES - OAB:25.093/O
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 Vistos, etc. Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela 

defesa (fl. 254), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia 

precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a 

certeza absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta dos 

denunciados, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, 

com nova redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o 

princípio do “in dubio pro societate”. Em suma, presentes os requisitos 

materiais e formais do art. 41 do CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 

11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet, dando os 

denunciados LEUDIMAR SOARES DE LIMA, JOÃO WICTOR ALBUES DE 

FRANÇA, MONICA DA SILVA BALDEZ LIMA e SAMARA PRISCILA DE 

SOUZA RIBEIRO como incursos nos artigos da “lex repressiva” nela 

mencionados. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

31/01/2019, às 14:40 horas, para o interrogatório dos acusados e 

inquirição das testemunhas de acusação e defesa. Para tanto, intimem-se 

os acusados, as testemunhas arroladas na denúncia e na defesa prévia; 

dando-se ciência ao Promotor de Justiça e ao Defensor Público. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 507717 Nr: 542-79.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON DE MORA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID BRANDAO MARTINS - 

OAB:5281

 Intimo a defesa do réu, para apresentar os memoriais finais, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 530074 Nr: 21858-51.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANICE GONÇALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a defesa entendeu por impugnar a inicial acusatória em 

sede de alegações finais (fl. 74), concluo que a dinâmica do evento 

descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, 

nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve ilícito criminal 

na conduta da denunciada, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 

397, do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, 

neste momento, o princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando a denunciada JOANICE GONÇALVES DA 

COSTA como incursa no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30/01/2019, às 

15:55 horas, para o interrogatório da acusada, inquirição das testemunhas 

de acusação e defesa.

Para tanto, intime-se a acusada, as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 499727 Nr: 38826-93.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE DA SILVA PINTO, ALEXSANDRO 

CONCEIÇAO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a defesa entendeu por impugnar a inicial acusatória em 

sede de alegações finais (fl. 119), concluo que a dinâmica do evento 

descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, 

nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve ilícito criminal 

na conduta dos denunciados, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 

397, do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, 

neste momento, o princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando os denunciados ALEXSANDRO 

CONCEIÇÃO DA COSTA e JOSIANE DA SILVA PINTO como incursos nos 

artigos da “lex repressiva” nela mencionados.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30/01/2019, às 

14:40 horas, para o interrogatório dos acusados, inquirição das 

testemunhas de acusação e defesa.

Para tanto, intime-se a ré JOSIANE pessoalmente, as testemunhas 

arroladas na denúncia e na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor 

de Justiça e à Defesa. Com relação ao réu ALEXSANDRO, proceda-se 

sua citação e intimação para o ato instrutório via edital (CPP, art. 361).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 538603 Nr: 30136-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a defesa do acusado entendeu por impugnar a inicial 

acusatória em sede de alegações finais (fl. 55), entendo que a dinâmica 

do evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, não 

emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve 

ilícito criminal na conduta do denunciado, inocorrendo quaisquer das 

hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, 

prevalecendo nesta fase o princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado LUIZ CARLOS DA SILVA 

SANTOS como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30/01/2019, às 

15:10 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas 

arroladas nos autos.

Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 499727 Nr: 38826-93.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE DA SILVA PINTO, ALEXSANDRO 

CONCEIÇAO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Atento às certidões de fls. 91 e 111, DETERMINO a remessa dos autos à 

Defensoria Pública para, no prazo legal, apresentar a defesa preliminar em 

favor de JOSIANE DA SILVA PINTO e ALEXSANDRO CONCEIÇÃO DA 

COSTA, desse último na qualidade dativa (LT, art. 55, §3º).

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 530970 Nr: 22757-49.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GUILHERME PINHO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a defesa do acusado entendeu por impugnar a inicial 

acusatória em sede de alegações finais (fl. 69), entendo que a dinâmica 

do evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, não 

emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve 

ilícito criminal na conduta do denunciado, inocorrendo quaisquer das 

hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, 

prevalecendo nesta fase o princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado JOSE GUILHERME PINHO 

COSTAS como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30/01/2019, às 

15:35 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas 

arroladas nos autos.

Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.

Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 537889 Nr: 29458-26.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Miguel Angelo Pinto de Arruda, Cpf: 32789025134, Rg: 

055220-8 SSP MT Filiação: Benicio Pinto de Arruda e Consuelo de Arruda, 

data de nascimento: 08/06/1967, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

casado(a), corretor de imoveis, Endereço: Rua Pedro Dorilêo, 192, 

Residencial Dejaci, Apto 101, Bairro: Dom Aquino, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:que, no prazo de 10 dias, indique novo advogado para efetuar 

sua defesa, ou, no mesmo prazo, manifestar-se acerca do desejo de ser 

patrocinado pela Defensoria Pública, com a advertência de que em caso 

de silêncio, esta será nomeada para prosseguir em sua defesa.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a denúncia preenche todos os 

requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, tais como a 

exposição do fato criminoso e as suas circunstâncias, traz a qualificação 

do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas e não se 

verifica qualquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de 

Processo Penal, assim, RECEBO-A, dando ao acusado MIGUEL ANGELO 

PINTO DE ARRUDA, como incurso nas penas dos artigos 217-A em 

concurso material (art. 69) com o artigo 218-B, c/c artigo 226, inciso I, 

todos do Código Penal, tendo como vítima Alice Souza da Luz Neves e, 

artigo 227, § 1º em desfavor de Thiago Edson Pereira da Cruz.

CITE-SE o acusado para que responder à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP, consignando no 

mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao acusado se este 

possui condições financeiras para constituir advogado. Em caso negativo, 

deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria Pública, que desde já 

nomeio e determino sua intimação para apresentar resposta no prazo de 

até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interessa a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e se necessário requerer suas intimações (art. 401, CPP).

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houver, no prazo de 05 (cinco) dias.

Defiro os itens “a”, “b”, “c” e “d” da cota ministerial de fl. 83.

Por outro lado, em que pese a fundamentação da manifestação ministerial 

quanto à produção antecipada de provas consistente na oitiva da vítima, 

conforme autoriza o artigo 11, § 1º, II da Lei nº 13.431/2017, entendo que 

o pedido não merece acolhida.

Isso, porque consabido é que o referido Diploma legal, ao conferir 

proteção integral à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade e 

celeridade, prevendo a possibilidade de produção antecipada de prova 

judicial consistente na oitiva da vítima, buscou evitar a revitimização de 

vítimas menores de sete anos de idade ou de crianças e adolescentes 

vítimas de violência sexual, objetivando não dar ensejo à ocorrência de 

maiores prejuízos psicológicos, além de evitar o contato da criança ou do 

adolescente com o suposto autor ou acusado ou com qualquer outra 

pessoa que possa lhe representar ameaça, coação ou constrangimento.

No caso em apreço, a ofendida já foi ouvida pela Equipe Multidisciplinar da 

DEDDICA, consoante se depreende do Relatório Psicossocial de fls. 42/45, 

e, nada obstante, terá de prestar declarações novamente neste Juízo, a 

fim de que a prova seja submetida ao crivo do contraditório e da ampla 

defesa, de modo que, o objetivo da Lei nº 13.431/2017, que é justamente 

evitar que a vítima seja ouvida inúmeras vezes acerca dos fatos, não será 

alcançado na espécie, não justificando, destarte, a antecipação da 

colheita das declarações da infante ofendida, apesar de sua idade, antes 

que o acusado seja citado e tenha a oportunidade de apresentar sua 

defesa.

Por tais razões, por ora, indefiro a produção antecipada de provas 

requerida.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Alexandre

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 546829 Nr: 37954-44.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

LORENZATTO - OAB:9.581/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado EVERALDO JOSÉ DE 

OLIVEIRA LOREZATTO OAB/MT 9.581/MT , para audiência de Instrução e 

julgamento designada para o dia 27/11/2018, às 14:05 horas, nos autos 

em apreço, devendo para o ato conduzir o réu DIRCEU BELARMINO 

PEREIRA, à sala de audiencias onde deverá ser interrogado, nos autos de 

Carta Precatória, oriunda da Comarca de Campo Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 156901 Nr: 4249-36.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO AGENIO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ADILSON DE ARRUDA 

MOURA - OAB:12749/MT, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - 

OAB:3878/AC, ROBERGES JUNIOR DE LIMA - OAB:12918/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, MIGUEL 

ADILSON DE ARRUDA MOURA OAB/MT 12.749, ROBERGES JUNIOR DE 

LIMA OAB/MT 12.918 e NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO OAB/AC 3.878, 

para que apresentem as alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 456628 Nr: 33950-32.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Almerindo Moraes Delgado, Cpf: 00488255147, Rg: 

1312829-9 SSP MT Filiação: Almerindo de Moraes Delgado e Junelma de 

Carvalho Delgado, data de nascimento: 10/03/1983, brasileiro(a), natural 

de Cuiaba-MT, solteiro(a), operador de maquinas, Endereço: Rua 

Liberdade, N° 63, Qd 17, Bairro: Altos da Boa Vista, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:que, no prazo de 10 dias, indique novo advogado para efetuar 

sua defesa, ou, no mesmo prazo, manifestar-se acerca do desejo de ser 

patrocinado pela Defensoria Pública, com a advertência de que em caso 

de silêncio, esta será nomeada para prosseguir em sua defesa.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos.Compulsando os autos, verifico que a denúncia 

preenche todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de 

Processo Penal, tais como a exposição do fato criminoso e as suas 

circunstâncias, traz a qualificação do acusado, a classificação do crime e 

o rol de testemunhas e não se verifica qualquer das hipóteses previstas 

no artigo 395 do Código de Processo Penal, assim, RECEBO-A, dando ao 

acusado ALMERINDO MORAES DELGADO, como incurso nas penas dos 

artigos 217-A c/c 226, inciso II, c/c artigo 71 (por diversas vezes), todos 

do Código Penal, em desfavor de três vítimas.

CITE-SE o acusado para que responder à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP, consignando no 

mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao acusado se este 

possui condições financeiras para constituir advogado. Em caso negativo, 

deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria Pública, que desde já 

nomeio e determino sua intimação para apresentar resposta no prazo de 

até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interessa a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e se necessário requerer suas intimações (art. 401, CPP).

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houver, no prazo de 05 (cinco) dias.

Defiro os itens “a”, “b”, “c” e “d” da cota ministerial de fl. 79.

Por outro lado, em que pese a fundamentação da manifestação ministerial 

quanto à produção antecipada de provas consistente nas oitivas das 

vítimas, conforme autoriza o artigo 11, § 1º, II da Lei nº 13.431/2017, 

entendo que o pedido não merece acolhida.

Isso, porque consabido é que o referido Diploma legal, ao conferir 

proteção integral à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade e 

celeridade, prevendo a possibilidade de produção antecipada de prova 

judicial consistente na oitiva da vítima, buscou evitar a revitimização de 

vítimas menores de sete anos de idade ou de crianças e adolescentes 

vítimas de violência sexual, objetivando não dar ensejo à ocorrência de 

maiores prejuízos psicológicos, além de evitar o contato da criança ou do 

adolescente com o suposto autor ou acusado ou com qualquer outra 

pessoa que possa lhe representar ameaça, coação ou constrangimento.

No caso em apreço, as ofendidas já foram ouvidas pela Equipe 

Multidisciplinar da DEDDICA, consoante Relatório Psicossocial fls. 42/45 e, 

nada obstante, terão de prestar declarações novamente neste Juízo, a fim 

de que a prova seja submetida ao crivo do contraditório e da ampla 

defesa, de modo que, o objetivo da Lei nº 13.431/2017, que é justamente 

evitar que as vítimas sejam ouvidas inúmeras vezes acerca dos fatos, não 

será alcançado na espécie, não justificando, destarte, a antecipação da 

colheita das declarações da infante ofendida, apesar de sua idade, antes 

que o acusado seja citado e tenha a oportunidade de apresentar sua 

defesa.

Por tais razões, por ora, indefiro a produção antecipada de provas 

requerida.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Alexandre

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 333287 Nr: 13869-04.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS FALCAO DE ARRUDA 

- OAB:14.613

 Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por consequência, com 

fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal ABSOLVO o 

réu APARECIDO DA SILVA, devidamente qualificado, das acusações que 

lhe foram imputadas.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes 

autos e procedam-se as baixas e anotações de estilo.Expedientes 

necessários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 330003 Nr: 10172-72.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGMS, CLW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ EDUARDO ESQUIÇATO 

DIAS - OAB:10120/MT, CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - 

OAB:16020, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa Dr. André 

Eduardo Esquiçato Dias, patrono do réu Akio, para que esclareça a este 

juízo, no prazo de 48 (quarenta e oito)horas, acerca do sumiço da mídia 

que encontrava-se acostada aos autos, sob pena de responsabilização 

por tal motivo, nos termos da decisão de fls. 681 dos autos.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372604 Nr: 13477-93.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CLÁUDIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ CLÁUDIO DO NASCIMENTO, Cpf: 

57110565149, Rg: 814710-8, Filiação: Benedita do Nascimento Neta e 

Josino Claudino Predentino de Almeida, data de nascimento: 13/04/1969, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, divorciado(a), eletricista, Telefone 

65-9331-8601. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE à denúncia apresentada, para condenar LUIZ CLÁUDIO DO 

NASCIMENTO, suficientemente qualificado nos autos, às penas do artigo 

155, “caput”, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 307 e art. 333, “caput”, c/c art. 

69, todos do Código Penal.Não vislumbro nos autos quaisquer excludentes 

de ilicitude Não encontro presentes, portanto, as dirimentes previstas nos 

arts. 20, § 1º, 21, 22 e 26 do CP, que pudessem socorrer o denunciado, 

pelo que tenho que deve ser apenado.Passo a dosimetria da pena1 - 

Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).A 

culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado é 

normal e inerente ao tipo penal infringido.O acusado registra antecedentes 

criminais, conforme consta da consulta aos antecedentes criminais, que 

dão conta que o acusado responde a várias outras ações penais (fls. 

82/87 e fls. 158/160). A conduta social pode ser tida como normal.Sua 

personalidade está maculada por força da prática destes e outros delitos. 

Os motivos e as conseqüências são inerentes ao próprio tipo infringido, 

sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser 
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aquilatado no caso.O motivo para o cometimento do crime de furto tentado 

foi inerente ao tipo penal, tentando subtrair coisa alheia móvel para si, na 

busca de auferir lucro, de forma rápida. Já o motivo para o cometimento do 

crime de falsa identidade e corrupção ativa foi a tentativa de livrar-se de 

ser preso, por já responder a outras ações penais, o que não justifica a 

prática do ato. As consequências extrapenais não foram graves, graças à 

pronta ação de civil e do corpo policial que chegou até o local dos fatos 

para atender a ocorrência.Quanto às circunstâncias do crime, em que 

foram cometidos não favorecem o acusado, principalmente, porque não se 

apresentou em juízo para tentar esclarecer o motivo de ter intentado tais 

práticas delitivas.DO CRIME DE FURTO TENTADO: Tudo isso sopesado e 

diante das circunstâncias judiciais que não são ao todo favoráveis ao réu, 

fixo-lhe a pena-base, um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 02 

(dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 

1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.2 - Segunda fase - 

Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): verifico a 

existência da agravante da reincidência, uma vez que o acusado cometeu 

outros delitos cujas sentenças já transitaram em julgado e a atenuante da 

confissão espontânea em sede inquisitorial, afirmando ter cometido o delito 

de furto tentado.Ocorre que, nos casos envolvendo a agravante de 

reincidência e a confissão espontânea, o entendimento jurisprudencial é 

de que a reincidência é preponderante à confissão espontânea. Vejamos: 

HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO. PENA-BASE FIXADA ACIMA 

DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO 

DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA 

SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ORDEM DENEGADA.1. Embora não 

seja da melhor técnica, não há ilegalidade na utilização de sentença 

condenatória transitada em julgado para valorar negativamente os 

antecedentes, quando a mesma condenação não será aproveitada para 

fins da reincidência.2. A reincidência, nos termos do art. 67 do Código 

Penal, é circunstância preponderante, que prevalece sobre a confissão 

espontânea quando da fixação da pena.3. Ordem denegada.Processo: HC 

112622 MG 2008/0171055-2 - Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA – STJ 

– Publicação: DJe 31/05/2010Julgamento: 04/05/2010 Relatora Ministra: 

LAURITA VAZDeste modo, majoro a pena até aqui apurada, em 1/6, ou 

seja,04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias/multa, resultando a pena nesta 

fase ao equivalente a 02 (um) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 35 

(trinta e cinco) dias/multa.3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de 

Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código 

Penal): Existe a causa especial de diminuição por tratar-se de tentativa, o 

que restou devidamente demonstrado nestes autos. Considerando que o 

acusado percorreu a maior parte do iter criminis reduzo a pena aplicada 

em 1/3, ou seja, em 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, 

resultando até aqui, EM 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE 

RECLUSÃO E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS/MULTA, tornando-a definitiva 

ante a inexistência de outras causas de aumento e diminuição da pena. 

DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE:Com relação ao crime de falsa 

identidade, e considerando as circunstâncias preponderantes do art. 59 

do CP, pelos mesmos motivos expostos na dosimetria da pena do delito de 

tentativa de furto, fixo a pena-base, um pouco acima do mínimo legal, ou 

seja, em 06 (seis) meses de detenção.Já na 2ª fase da dosimetria da 

pena, verifico que há circunstância agravante da reincidência, 

comprovada pela certidão de antecedentes criminais, anexada aos autos, 

de que o réu cometeu outros delitos cujas penas já transitaram em julgado 

(fls. 82/87 e fls. 158/160). O exemplo elencado na denúncia pelo Ministério 

Público é a condenação da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT (Código 88089 – condenado em 10.10.2013 à pena privativa de 

liberdade de 02 anos, 08 meses e 12 dias de reclusão).Portanto, majoro a 

pena inicialmente aplicada em 1/6, ou seja, em 01 (um) mês de detenção, 

chegando ao patamar de 07 (sete) meses de detenção, a qual torno 

definitiva em razão de não existir nenhuma causa de aumento ou 

diminuição da pena. DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA: No que se refere 

ao crime de corrupção ativa, analisadas as circunstâncias judiciais 

preponderantes (art. 59 do CP),pelos mesmos motivos expostos 

anteriormente, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 30 

(trinta) dias-multa. Com relação à 2ª fase da dosimetria da pena, verifico 

que há circunstância agravante da reincidência, comprovada pela certidão 

de antecedentes criminais, anexada aos autos, de que o réu cometeu 

outros delitos cujas penas já transitaram em julgado (fls. 82/87 e fls. 

158/160).Assim, aumento a pena até aqui apurada em 1/6, ou seja, 04 

(quatro) meses, totalizando a pena nesta fase, em 02 (dois) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, a qual torno 

definitiva por não existir nenhuma causa de aumento ou diminuição da 

pena. Verifico ainda que os delitos foram praticados em concurso material 

(art. 69 do CP), conforme minunciosamente narrados na denúncia do 

Parquet, portanto, neste momento processual, passo a somatória das 

penas e a definição dos respectivos regimes. Somadas as penas 

impostas, resultam em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem 

como, 07 (sete) meses de detenção,e o pagamento de 58 (cinquenta e 

oitenta) dias-multa. Conforme disposto no artigo 33, parágrafo 2º, letra ‘c’ 

do CP, fixo-lhe, inicialmente, o REGIME SEMIABERTO, EM FACE DA 

REINCIDÊNCIA, para cumprimento das penas de reclusão e detenção. Em 

razão disto, verificando que o acusado está em liberdade e que não é o 

caso de decretação de prisão preventiva, concedo-lhe o direito de apelar 

em liberdade. O valor das multas será atualizado quando do efetivo 

recolhimento. Fica, desde já, autorizada a detração quanto ao período que 

esteve custodiado preventivamente, em obediência ao expressamente 

disposto no artigo 42 do CP.A multa, já fixada, será recolhida na forma do 

que dispõem os artigos 49 e seguintes do CP.Transitada em julgado a 

sentença, lance-lhe o nome no rol dos culpados, (art. 5º, LIV da CF, c/c 

art. 393, II do CPP), e expeça-se guia de execução e remeta-se ao Juízo 

competente para cumprimento das penas.Ressalto, finalmente, que nestes 

autos não existem bens apreendidos.Publique-se. Lançada a sentença no 

Sistema Apolo, estará registrada. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 04 de 

maio de 2018.Jorge Luiz Tadeu RodriguesJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Paulo Henrique Alves 

Bortoluzzi, digitei.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018

Rosevete dos Santos Maciel Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 360603 Nr: 23383-44.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAL DA CUNHA BARBOSA, SILVIO CEZAR 

CORRÊA ARAÚJO, JOSÉ DE JESUS NUNES CORDEIRO, FRANCISCO ANIS 

FAIAD, PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO, CESAR ROBERTO ZILIO, 

VALDÍSIO JULIANO VIRIATO, ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA, 

JULIANO CEZAR VOLPATO, EDÉSIO CORRÊA, DIEGO PEREIRA MARCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR SAUT AMIDEN - OAB:, 

ANA MARIA FERREIRA LEITE - OAB:14081, BRUNO DE MELO MIOTTO - 

OAB:19512, BRUNO SAMPAIO SALDANHA - OAB:8764/MT, CÁSSIA 

ADRIANA FORTALEZA - OAB:12.908/MT, CLENILDE FELICIANO 

BEZERRA FERRAREZ - OAB:20993-O/MT, DÉLIO LINS E SILVA - 

OAB:OAB/DF 3439, DÉLIO LINS E SILVA JÚNIOR - OAB:OAB/DF 16649, 

DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - OAB:15.159, EDGAR ESPÍRITO 

SANTO OLIVEIRA - OAB:2781/OAB-MT, EDUARDO MAHON - 

OAB:6363/MT, EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - OAB:12548, 

FERNANDA CARVALHO BAUNGART - OAB:15370, HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12.919, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, ILIETE YUNG - 

OAB:16371, JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - OAB:9607, JOÃO 

VICTOR OLIVEIRA CANAVARROS - OAB:23.109/MT, JOSÉ APARECIDO 

DE OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:21395/MT, Larissa Lopes Bezerra - 

OAB:44550/DF, LUIZ ALBERTO DERZE V. CARNEIRO - OAB:15.074, 

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329/ MT, RENAN 

FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - OAB:19.701, RICARDO GOMES 

DE ALMEIDA - OAB:5985, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/MT, 

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948-O/MT, VICTOR ALIPIO 

AZEVEDO BORGES - OAB:13975, VINICIUS ANDRADE MARINHO - 

OAB:20.915/MT

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa do acusado 

Juliano Cezar Volpato, para no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atualizado do referido acusado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 353481 Nr: 15019-83.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL BATISTA MATEUS, MAURÍCIO 

DOMINGOS DA CRUZ, JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, CICLIÊNIO 

LOURENÇO DE ARAUJO, CREIDINEIA CAMARGO FERNANDES, LUIZ 

APARECIDO SILVA MAGALHÃES, DJALMA FERREIRA MACHADO, PEDRO 

ANTONIO DOS SANTOS, LUIZ CARLOS GERMANO, RICARDO JORGE 

FRANCO TORRETE, MATEUS MACHADO MARQUES, JOSÉ EDUARDO 

GOMES DA SILVA, LUIZ CARLOS LEITE DA CRUZ, SEBASTIÃO MARCELO 

LIMA, SILVANO ALVES DE ALMEIDA, ARLINDO VALÉRIO DOS SANTOS, 

ROBSON ARNALDO DANTAS, VANDERLEI TOMÉ SOARES, FABIANO DOS 

SANTOS FERREIRA, WELLINGTON DA COSTA SANTOS, MAICON LOPES 

MORELLI, ANTONIO ADEMILSON DE CAMPOS, KALLYEL MOYSES DE 

SOUZA, WESCLEY RIBEIRO DE SOUZA, ROMACIR TEIXEIRA DA SILVA, 

NEIRIELTON DE SOUSA GONÇALVES, ANA CLAUDIA SILVA AGUIAR, 

FIRMINO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE EVERALDO LEITE BEZERRA, LORIVAL 

DE OLIVEIRA, EDIMAR ORMENEZE, RODRIGO APOLINÁRIO MACIEL, 

WILLIAN MACEDO DOS SANTOS, ANTONIO PAULO XAVIER DE OLIVEIRA, 

SÉRGIO NUNES DA SILVA, JULIANA JESSICA DE SENE DUQUE, GLEISON 

DE SOUZA COSTA, EVERSON DE OLIVEIRA BABUGEM, JEAN MICHEL 

BENETOLLI CAMARGO, GILIARD MESSIAS DE LIMA OU GILLEARD 

MISSIAS DE LIMA OU GILIARDE MESSIAS LIMA, ELIAS HENRIQUE 

SANTANA DE SOUSA, ROBERTO PIO DA SILVA, KAIC OLIVEIRA FASCINI, 

JOEL MARCOS LIMA, NAKSON JUNIOR CAETANO FERREIRA KATSUI, 

DOUGLAS BARROS AQUINO, CARLOS GONÇALVES DA SILVA, 

WELINGTON DOS SANTOS CAMPOS, FERNANDO VINICIUS COIMBRA DE 

MORAES, HELIO MARCIO BATISTA SILVESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernardino de 

Mendonça Junior - OAB:16330, ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - 

OAB:11443/MT, APARECIDA DE CASTRO MARTINS - OAB:7453/MT, 

CARLOS ROBERTO MARRICHI - OAB:122058/SP, CHRISTIANO 

CARVALHO DE ARAUJO - OAB:11571, DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, DENISE 

RODEGUER - OAB:15121-A, DIEIMES LEÃO DE SOUZA - OAB:19.778, 

ELISABETE RUTE RIETH - OAB:10301/MT, Elson Rezende de Oliveira - 

OAB:12452, Helio Fialho Junior - OAB:17524, MANOEL COSTA 

PARRIÃO - OAB:13944, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT, 

ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - OAB:12992/MT, Paula 

Patrícia Pasqualli - OAB:10633, PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - 

OAB:13.071, PRISCILA FERREIRA GALENO - OAB:13936/MT, RAFAEL 

SILVA SOUTO - OAB:14018/MT, RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - 

OAB:19119/MT, SUZANA PEREIRA LEITE MORAIS - OAB:12156/MT, 

VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10207/MT, VANUSA SANTANA - 

OAB:23.334, Wendell de Souza Girotto - OAB:15283-E

 AUTOS N°. 15019-83.2013.811.0042

Código 353481

Vistos, etc.

 1. Compulsando os autos, denota-se que não houve a publicação da 

decisão de fls. 5072/5080 no Diário de Justiça Eletrônico, a fim de intimar 

as defesas dos acusados da audiência designada para a presente data.

Assim sendo, REDESIGNO A AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIOS PARA O 

DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 14H.

Requisitem-se os réus Arlindo Valério (CRVG) e Luiz Carlos Leite (PCE), 

COM URGÊNCIA.

2. Considerando que os autos foram restituídos pela Defensoria Pública 

para a realização do ato designado às fls. 5072/5080, determino que a 

abertura de vista para manifestação na fase do art. 402 ocorra após a 

realização da audiência acima designada.

 Cumpra-se.

Às URGENTES providências.

 Cuiabá - MT, 26 de outubro de 2018.

 JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 497594 Nr: 36721-46.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON DA COSTA SOUZA, DIEGO 

PEREIRA SANTANA, WILLIAN JOHNNY DE JESUS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791/MT

 Autos n°. 36721-46.2017.811.0042 - Cód: 497594

Vistos, etc.

Às fls. 292/293, o Ministério Público se pronunciou a respeito dos valores 

recolhidos a título de fiança pelos acusados Diego Pereira Santana e 

Willian Johnny de Jesus Dias, totalizando na importância de R$ 1.874,00 

(um mil oitocentos e setenta e quatro reais), que encontram-se 

depositados na conta única e sem destinação especifica conforme 

certificado às fls. 284.

 Tendo em vista que o acusado Willian Johnny de Jesus Dias fora 

condenado conforme fls. 233/234, o Parquet pugnou para que o valor 

pago pelo acusado a título de fiança, totalizando a importância de R$ 

937,00 (novecentos e trinta e sete reais), seja revertido para o pagamento 

parcial de custas processuais e multas (cf. cálculo de fls. 251), conforme 

dispõe o artigo 336 do Código de Processo Penal.

Em relação ao valor pago pelo acusado Diego Pereira Santana a título de 

fiança, totalizando a importância de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete 

reais), o Parquet pugnou para que se aguarde o período de sursis 

processual.

 Desta forma, em consonância com o parecer ministerial às fls. 292/293, 

determino que o valor pago a título de fiança pelo acusado Willian Johnny 

de Jesus Dias seja revertido para o pagamento parcial das custas 

processuais e multas, conforme o cálculo às fls. 251, bem como, se 

aguarde o período de sursis processual no tocante ao valor pago pelo 

acusado Diego Pereira Santana.

Outrossim, intimem-se a defesa dos acusados para se manifestarem 

acerca dos demais bens apreendidos nos autos às fls. 136, registrando 

que deverão trazer aos autos documentos que comprovem a propriedade 

dos mesmos.

 Caso não haja comprovação de propriedade dos bens, determino a perda 

em favor da União, procedendo-se à avaliação e posterior venda em leilão 

público, de acordo com os termos do artigo 122 do Código de Processo 

Penal.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 26 de outubro de 2018.

 Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 466166 Nr: 6017-50.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE DA SILVA MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELA - 

OAB:9.155/MT

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa da acusada 

Edilene da Silva Magalhães, da expedição de Carta Precatória para a 

Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, com a finalidade de inquirir a 

testemunha Wilson Pereira Padilha Neto, para que possa acompanhar o 

cumprimento da missiva no Juízo deprecado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 354500 Nr: 16162-10.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA JULIETA POMPEO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:4.699, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:, PAULO SERGIO 

DAUFENBACH - OAB:5325

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 - CGJ.

 Impulsiono estes autos para que seja intimados os advogados de defesa 

Dr. Ademir Joel Cardoso; ALEXANDRE MAZZER CARDOSO, Paulo Sergio 
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Daufenbach, para apresentarem contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 520727 Nr: 12792-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDMDA, JPODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/MT, RODRIGO MOREIRA MARINHO - 

OAB:18791/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 - CGJ.

 Impulsiono estes autos para que seja intimados o advogado de defesa Dr. 

Rodrigo Moreira Marinho, OAB/SP nº 18.791, para apresentar as 

alegações finais no presente feito, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 534938 Nr: 26628-87.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MACHADO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO MACHADO DE SOUZA, Cpf: 

83744029115, Rg: 2.521.621-0, Filiação: Marcelino Soares de Souza e 

Dionisia Machado de Souza, data de nascimento: 06/05/1977, brasileiro(a), 

natural de Dourados-MS, solteiro(a), letreiro/ auxiliar de produção, 

Telefone 9208-7152/3023-0314. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "A PROMOTORIA DE JUSTIÇA com fundamento no art. 

41 do Código de Processo Penal e artigo 77 da Lei 9.099/95 oferecer 

DENÚNCIA em desfavor de MARCELO MACHADO DE SOUZA, brasileiro, 

solteiro, natural de Dourados/MS, nascido em 06/05/1977, filho de Dionísia 

Machado de Souza e Marcelino Soares de Souza, portador do RG 

n.º25216210 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº. 837.440.291-15, 

residente e domiciliado na rua Jaciara, nº. 131, Cohab Nova, em 

Cuiabá/MT, pela prática da seguinte infração: Consta dos inclusos autos 

do Termo Circunstanciado nº. 1983/2014/PLANTÃO METROPOLITANO, 

que no dia 28 de outubro de 2014, por volta das 11h00, na Rua Pedro 

Celestino, Bairro Centro Norte, próximo a antiga Sanecap, nesta Capital, o 

denunciado se opôs à execução de ato legal, mediante violência ou 

ameaça a funcionário competente para executá-lo. Segundo restou 

apurado, em rondas realizadas pela Polícia Militar foi avistado o 

denunciado e ao dar a ordem de parada, este empreendeu fuga, não 

sendo localizado de imediato. Após buscas pela região, o denunciado foi 

localizado em frente ao Mercado Gama, no Beco do Candeeiro, quando foi 

abordado pela guarnição, que passou a proferir expressões de baixo 

calão. Em seguida, foi dada voz de prisão ao denunciado, que resistiu, 

investindo contra a guarnição com socos e pontapés. Que assim agindo, o 

denunciado praticou o delito tipificado no artigo 329 do Código Penal. 

Deixo, nesta oportunidade, de denunciá-lo pelo delito de desobediência, 

em razão de que desde a data do fato (28.10.2014) até hoje já 

transcorreram mais de três anos, de forma que, por força do contido no 

artigo 109, inciso V do Código Penal, já ocorreu a prescrição da pretensão 

punitiva do Estado para o referido delito. Diante do exposto, requer a sua 

CITAÇÃO, entregando-se cópia da presente Denúncia para que possa 

responder aos termos da Ação Penal, designando-se data para realizar a 

Audiência de Instrução e Julgamento bem como a INTIMAÇÃO das 

testemunhas abaixo arroladas para virem depor sobre os fatos ora 

narrados.Neste Termos, Pede Deferimento.".

Despacho: Vistos, etc.Cite-se por edital.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vanlaer Pereira 

Guimarães, digitei.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018

Rosevete dos Santos Maciel Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 530434 Nr: 22240-44.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: G-GDAECOCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMM, JDOM, CADMN, EGBJ, EDMD, PSM, LAC, 

BCETL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO WEIGERT DUARTE - 

OAB:14420/MT, FILIPE MAIA BROETO NUNES - OAB:23.948, LEO 

CATALA JORGE - OAB:17525/O, VALBER MELO - OAB:8.927/MT

 Autos nº. 22240-44.2018.811.0042.

Cod. Id. 530434.

Referência: Autos nº. 10270-81.2017.811.0042. Cod. 470325.

SIGILOSO.

Intime-se a parte para apresentação de certidão (fls. 63) da matricula 

atualizada.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 318753 Nr: 18269-95.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTON FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa do acusado 

Ferreira Silva, da expedição de carta precatória para as Comarcas de 

Campo Grande/MS e São Paulo/SP, com a finalidade de inquirir as 

testemunhas Geander Gonçalves de Arruda e Marcio Santana Souza, 

para que possam acompanhar o cumprimento da missiva no Juízo 

deprecado.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 536081 Nr: 27763-37.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFB, KTFDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCRGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6363/MT, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15329/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Apense-se aos demais processos envolvendo as partes nesta Vara 

Especializada.

Em atenção ao pedido de fls. 32/37, EXPEÇA-SE novo mandado de citação 

do executado, no endereço Rua Sacramento, nº 70, Bairro Jardim 

Califórnia - telefone 65.99997-1416, em cumprimento a decisão de fl. 28.

Consigno que, se necessário, poderá o Oficial de Justiça realizar a citação 

por hora certa, nos moldes do art. 252 do CPC.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 454603 Nr: 31857-96.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDCAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINA MARTINS - 

OAB:10177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em consonância com o parecer ministerial - fl. 50, DESIGNO Audiência de 

Conciliação para o dia 14/03/2019 às 14h30min.

Intime-se o requerente, através de seu advogado - via DJE.

Intime-se a requerida pessoalmente.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública Cível.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 423340 Nr: 29022-72.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHDCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCDFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

- OAB:15415 MT, Sergio Caetano Cardoso - OAB:12138/O, SÉRVIO 

TÚLIO MIGUÉIS JACOB - OAB:6004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - OAB:3607

 Cód. 423340.

VISTOS.

CHAMO O FEITO À ORDEM.

Compulsando os autos, verifico que fora deferida a realização de prova 

pericial para fins de constatação da eventual interdição do requerido 

TABAJARA COSTA DE FRANÇA BARRETO.

Ocorre que, a instauração do referido incidente deverá ser dar em AUTOS 

APARTADOS, conforme lei processual vigente.

Desta forma, DETERMINO a instauração de INCIDENTE para fins de 

constatação da eventual interdição do requerido. AUTUE-SE em autos 

apartados.

NOMEIO como peritos os médicos do Instituto Médico Legal de Cuiabá.

EXPEÇA-SE Portaria e INSTAURE-SE o INCIDENTE por dependência aos 

presentes autos, com a devida extração de todas as peças necessárias 

ao bom andamento do feito, inclusive dos quesitos já apresentados pelas 

partes interessadas.

Ressalto que, por imposição legal, os Drs. Peritos deverão responder aos 

quesitos de forma clara e objetiva, a fim de constatar se o requerido deve 

ser, de fato, interditado, em razão de sua incapacidade para a vida civil.

REMETAM-SE os quesitos formulados, para serem respondidos pelos 

peritos, no prazo de 30 (trinta) dias, salvo necessidade justificada de 

prorrogação.

OFICIE-SE o SETOR DE PSIQUIATRIA FORENSE – IML, requisitando que 

seja agendada data para realização da perícia.

Cumpra-se, com URGÊNCIA. Às providências.

Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 374376 Nr: 15560-82.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFF, TLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RODRIGUES DE 

MAGALHÃES - OAB:15419-0, CESAR AUGUSTO MAGALHÃES - 

OAB:3237-B/MT, CÉZAR AUGUSTO MAGALHÃES - OAB:3237-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895

 Vistos.

Proceda-se a abertura de novo volume, conforme determina a CNGC.

Verifico que as partes entabularam acordo à fl. 159, com relação a 

guarda, pensão alimentícia e direito de visitas do genitor ao menor J.F.F.S., 

o qual foi homologado em audiência, com posterior notícia de 

descumprimento do acordo com relação ao direito de visitas - fls. 179/183.

Através da petição de fls. 199/218, o requerido pugna que o direito de 

visitas ocorra em domingos alternados das 08hs às 20hs, e, através da 

petição de fls. 219/223, informa novamente a obstaculizando a realização 

do direito de visitas e requer a designação de audiência de conciliação.

Esclareço, em primeiro lugar, que não há possibilidade de alteração do 

acordo realizado e homologado judicialmente nestes autos sem que ocorra 

a concordância das partes, razão pela qual INDEFIRO o pedido de fls. 

199/2018, com relação ao modificação da forma de visitação do requerido 

a criança.

Ainda, só existe possibilidade de uma designação de audiência de 

conciliação, forma excepcional por estar o feito sentenciado, se houver 

concordância da parte contrária.

Desta forma, INTIME-SE a requerente, através de seus advogados – via 

DJE, para informarem se existe interesse na realização de audiência de 

conciliação, bem como, em razão da notícia de obstaculização do direito 

de visitas, para dar integral cumprimento ao acordo, permitindo a 

realização do direito de visitas do genitor à criança, apresentando 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação, sob 

pena de descumprimento de ordem judicial.

Após, a intimação da requerente e com o transcurso do prazo, INTIME-SE 

o requerido, através de seu advogado – via DJE, para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Em nada sendo requerido pelas partes e decorridos os prazos acima 

assinalados, CERTIFIQUE-SE e conclusos, para análise de possibilidade de 

arquivamento do feito.

 CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 434627 Nr: 10784-68.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS ANJOS ALVES CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - 

OAB:18.898/O

 VISTOS.

Intime-se a Defesa - via DJE, para manifestar se possui ou não interesse 

na oitiva da vítima.

Após, conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 372787 Nr: 13759-34.2014.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LQDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SOARES DA 

SILVA - OAB:15461/MT, ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:15557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA 

FRANCO-OAB/MT 4255 - OAB:4.255, CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - UNIJURIS - OAB:3863/MT, Fernanda Theophilo Carmona 

Kincheski - OAB:7.615, SILVIA FERNANDA THEOPHILO CARMONA - 

OAB:8524-E

 Vistos.

Desapense-se do feito de id. 364799.

Considerando que devidamente intimados os patronos do executado para 

realizarem ato que lhe competia - fl. 228, deixando transcorrer sem 

manifestação o prazo com relação a decisão de fl. 227, DETERMINO a 

intimação PESSOAL do executado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 
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apresente manifestação nos autos acerca dos pedidos apresentados pela 

executada às fls. 222 e 224, bem como para que, se for o caso, regularize 

a representação processual aos advogados que o patrocinam, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

Ainda, determino a intimação dos advogados do executado para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informem se continuam patrocinando o 

executado, regularizando o feito, se for o caso, com a apresentação do 

termo de renúncia e demais providências necessárias.

 Com o transcurso dos prazos, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 515452 Nr: 7885-29.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOADIL PINHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRATAN BARBOSA DE 

MOURA - OAB:11.440

 REJEITO a preliminar de AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA para o 

prosseguimento da presente Ação Penal e mantenho a decisão que 

recebeu a denúncia.Destarte, superadas a preliminar arguida, não 

havendo nos autos qualquer hipótese para absolvição sumária do 

acusado, RATIFICO a DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e 

DETERMINO o prosseguimento da instrução processual.DESIGNO 

Audiência de Instrução para o dia 19/03/2019 às 15h30min.Ante o fato de 

o acusado ter constituído advogado, DESENTRANHE-SE a Resposta à 

Acusação ofertada pela Defensoria Pública Criminal, entregando-a a sua 

subscritora.Intimem-se o acusado, a vítima e as testemunhas 

arroladas.Ciência ao Ministério Público e a Defesa – via DJE.Cumpra-se. 

Às providências.Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018.JAMILSON HADDAD 

CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara Especializada deViolência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 517471 Nr: 9734-36.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDFJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFBF, RFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO F. DE ARAUJO - 

OAB:21.408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “VISTOS. DEFIRO o pedido do Advogado da parte autora. Certifique-se 

acerca da CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte requerida nos autos. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Às providências”.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1038222-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

M. R. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. C. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1038222-84.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MONICA 

RENATA DOS SANTOS, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: ALLAN CHARLES DA CONCEICAO MACHADO Cód. 

1038222-84.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MONICA RENATA DOS 

SANTOS, Endereço: Rua 16, quadra 09, bairro João Bosco Pinheiro, 

Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99220-2128. REQUERIDO: ALLAN CHARLES DA 

CONCEIÇÃO MACHADO, Endereço: Rua Janio M. da Silva, nº 07, quadra 

66, bairro Novo Paraíso II, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99284-8582. VISTOS. 

Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, requerido por MONICA 

RENATA DOS SANTOS nos termos do art. 18 da Lei nº 11.340/2006, 

restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em obediência 

aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), 

segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e 

proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica caracterizada em crimes apenados pelo Código Penal (Ameaça 

e Injúria) – B.O. 2018.340764, por parte do requerido ALLAN CHARLES DA 

CONCEIÇÃO MACHADO, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da 

Lei nº 11.340/2006. Os pedidos liminares pleiteados caracterizam tutela de 

urgência de natureza cautelar, inclusive consoante entendimento do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, como tal, para seu deferimento se 

faz necessário que a parte interessada demonstre a presença dos 

requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do 

direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora). Compulsando os autos, verifico pelo Boletim 

de Ocorrências e demais depoimentos aportados indicam, nesta sede de 

cognição sumária, a existência de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, havendo, pois, indícios da prática de violência de gênero contra a 

ora vítima, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/06, consubstanciando, 

de forma satisfatória, o pressuposto da probabilidade do direito da 

requerente. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, verifico que os fatos narrados pela vítima em suas 

declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação de risco em 

que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção estatal como 

meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto 

agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas 

protetivas. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: Proibição ao agressor de aproximar-se da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 

500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/2006). Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, 

seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, 

III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de frequentar a 

residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local 

de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 

22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). Prestação de alimentos provisionais, 

que arbitro na quantia de R$ 477,00 (quatrocentos setenta e sete reais), 

equivalente a meio salário mínimo, que para o momento me parece 

adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser depositada pelo 

agressor, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária da 

representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja abertura deve 

ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 11.340/2006). 

Importante esclarecer que os aludidos alimentos têm caráter emergencial e 

cautelar, fixados liminarmente, sujeitos à eficácia temporal limitada, 

devendo a parte interessada interpor a ação própria de alimentos em 

prazo razoável, assim entendido como de no máximo 06 (seis) meses, 

podendo para tanto procurar atendimento na Defensoria Pública Cível, sob 

pena de revogação dos alimentos provisionais arbitrados. Com relação ao 

pedido de “restrição ou suspensão do direito de visitas aos dependentes 

menores” (art. 22, IV, da Lei nº 11.340/2006), aguardo a realização do 

estudo psicossocial das partes para sua apreciação, conforme a própria 

orientação da Lei nº 11.340/2006. Importante esclarecer que o deferimento 

das medidas de proibição de contato com a ofendida e os familiares não 

inviabilizam, por si só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores. 

Contudo, deverá o requerido adotar as cautelas necessárias para que o 

exercício do direito de visitas não implique em descumprimento das 

medidas protetivas deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa de 

confiança para intermediar a busca e entrega dos filhos menores. No 

cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor 

que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis. Consigno, desde já, que para cumprimento das diligências 

desta decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 

da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo 

Civil de 2015, por aplicação supletiva. Assim, determino o devido 
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acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado social e 

psicológico das partes, bem como outras condições observadas tanto em 

relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) 

dias. Notifique-se à Equipe Multidisciplinar para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo acima indicado, devendo observar os itens 

acima especificados que necessitam de especial atenção. Comunique-se 

ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e 

encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária, pela 

Defensoria Pública Cível (art. 28 da Lei 11.340/2006). Oficie-se à 

Autoridade Policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das Medidas Protetivas de urgência apresentado pela 

vítima. No mais, deixo de requisitar o Inquérito Policial, em razão da 

requerente não ter representado criminalmente contra o requerido, já que 

os fatos em comento narram a suposta prática do crime de ameaça, que é 

condicionado à representação criminal. Proceda-se a devida inclusão de 

dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/2006. 

DESIGNO o dia 04/12/2018 às 15h00min para a realização de Audiência de 

Conciliação. CITE-SE o requerido para que, no prazo de 05 dias, apresente 

resposta escrita, nos termos do art. 306 do CPC, aplicado ao presente 

caso por analogia, por se tratar de procedimento cautelar. Conste no 

respectivo mandado a advertência de que o requerido deverá constituir 

advogado e, caso não possua condições financeiras para tanto, deverá 

procurar a Defensoria Pública Criminal para que apresente, 

tempestivamente, sua resposta escrita. Ainda, INTIMEM-SE as partes, 

consignando que o requerido deverá cumprir integralmente a presente 

decisão, sob pena de prisão. Saliento, por oportuno, que a 

citação/intimação deverá ser realizada pessoalmente - via Oficial de 

Justiça, em atenção ao disposto no art. 21 da Lei nº 11.340/2006. 

Esclareço, desde já, que para cumprimento das diligências desta decisão 

poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 da Lei nº 

11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo Civil, por 

aplicação supletiva. Tendo em vista que a urgência da medida, determino 

que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo Oficial de 

Justiça Plantonista, devendo constar nos mandados os telefones 

existentes das partes, com o objetivo de otimizar o cumprimento do feito. 

CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 31 de 

outubro de 2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1038213-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

C. F. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. T. D. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1038213-25.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CAMILA 

FREITAS MACHADO, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: JEAN TAYLOR DE MATTOS VISTOS Trata-se de 

Pedido de Providências Protetivas formulado por CAMILA FREITAS 

MACHADO, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em desfavor de JEAN 

TAYLOR DE MATOS, sustentando, em resumo, que foi vítima de violência 

doméstica praticada pelo representado, consubstanciada nos crimes de 

perturbação da tranquilidade e ameaça. Os pedidos liminares em comento 

caracterizam tutela de urgência de natureza cautelar e, como tal, para seu 

deferimento se faz necessário que a requerente demonstre a presença 

dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do 

direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora). O art. 226 da Constituição Federal, em seu § 

8º, prevê que a família, deve ter especial proteção do Estado e que este 

assegurará assistência à família criando mecanismos para coibir a 

violência no âmbito de suas relações. Por sua vez, o art. 3º da Lei n. 

11.340/06, assegura às mulheres as condições para o exercício efetivo 

dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, cabendo ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão (§1º do art. 3º). No caso dos 

autos, por meio da análise do Boletim de Ocorrências, verifico, a prima 

facie, nessa fase de cognição não exauriente, que se trata, de fato, de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, amoldando-se o fato ao 

preceptivo do art. 5º da Lei n. 11.340/06, restando, portanto, demonstrado 

o fumus boni iuris. Importante asseverar que em sede de violência 

doméstica a palavra da vítima assume especial relevância bastando, 

portanto, suas declarações para justificar a aplicação das medidas 

protetivas previstas no art. 22, inc. III, alíneas a, b e c, e inc. V, da Lei n. 

11.340/06. Nesse sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA – Violência 

Doméstica – Indeferimento da concessão de medidas protetivas de 

urgência, com base na Lei 11.340/06 – POSSIBILIDADE – Tratando-se de 

violência doméstica, as declarações da ofendida assumem especial 

relevância, a justificar a aplicação das seguintes medidas protetivas de 

urgência previstas no artigo 22, incisos III, alíneas a, b e c, e V, da Lei nº 

11.340/06. Segurança concedida.” (TJ-SP - MS: 22054568820158260000 

SP 2205456-88.2015.8.26.0000, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 

16/12/2015, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 

19/12/2015) Grifei. Quanto ao risco de dano (periculum in mora), verifico 

que os fatos narrados pela vítima em seu boletim de ocorrência 

demonstram a situação de risco por que passa a mesma, impondo-se o 

deferimento do pedido com vistas a colocá-la a salvo de eventuais novas 

investidas do agressor, justificando-se, portanto, a urgência na 

concessão das medidas colimadas. Corroborando esse entendimento: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEI MARIA DA PENHA - VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA - LEI No 11.340/06 - MEDIDAS PROTETIVAS - MANUTENÇÃO. 

- Comprovada a situação de risco e ameaça contra a mulher, em ambiente 

doméstico, cabível é a concessão de medidas protetivas de urgência 

previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/06.” (TJ-MG - AI: 

10024121162317001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 

12/02/2014, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 24/02/2014) Desta forma, restam demonstrados os requisitos 

previstos no art. 300 do CPC, amoldando-se o caso à Lei 11.340/06, 

sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da vítima de 

mazelas de cunho doméstico e familiar, razão pela qual, conheço do 

expediente e DEFIRO o pedido da ofendida, aplicando as seguintes 

medidas protetivas: PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e 

local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica 

(art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS 

PROVISIONAIS, que arbitro na quantia de R$ 477,00 (quatrocentos e 

setenta e sete reais), equivalente a 50% (sessenta e dois vírgula oitenta e 

nove por cento) do salário mínimo, que para o momento me parece 

adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser depositada pelo 

agressor, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária da 

representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja abertura deve 

ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 11.340/2006). 

Importante esclarecer que os aludidos alimentos têm caráter emergencial e 

cautelar, fixados liminarmente, sujeitos à eficácia temporal limitada, 

devendo a parte interessada interpor a ação própria de alimentos em 

prazo razoável, assim entendido como de no máximo 06 (seis) meses, 

podendo para tanto procurar atendimento na Defensoria Pública Cível, sob 

pena de revogação dos alimentos provisionais arbitrados. Com relação ao 

pedido de “restrição ou suspensão do direito de visitas aos dependentes 

menores” (art. 22, IV, da Lei nº 11.340/2006), aguardo a realização do 

estudo psicossocial das partes para sua apreciação, conforme a própria 

orientação da Lei nº 11.340/2006. Importante esclarecer que o deferimento 

das medidas de proibição de contato com a ofendida e os familiares não 

inviabilizam, por si só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores. 

Contudo, deverá o requerido adotar as cautelas necessárias para que o 

exercício do direito de visitas não implique em descumprimento das 

medidas protetivas deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa de 

confiança para intermediar a busca e entrega dos filhos menores. 
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INDEFIRO o pedido de proibição temporária ao agressor para celebração 

de atos e contratos de compra, venda e locação, eis que não restou 

evidenciado nos autos, em um primeiro momento, a existência de bens 

imóveis de propriedade comum do casal. Intime-se o agressor para que 

tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. No cumprimento do 

mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, 

de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante 

em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis. 

Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências 

para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § 

único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo 

Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 

11.340/06). Assim, determino o devido acompanhamento pela equipe 

multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado psicológico das partes, bem como outras 

condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria 

ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos dos artigos 27 e 28 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade 

policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do 

Pedido das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem 

como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no 

prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da 

Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal. 

Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos 

do art. 38 da Lei 11.340/06. Outrossim, determino, também, que o Senhor 

Gestor conste nos mandados os telefones existentes das partes, com o 

objetivo de otimizar no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial 

de Justiça. DESIGNO para o dia 12.12.2018, às 14:30, audiência de 

conciliação, nos termos do art. 139, V, do NCPC. INTIMEM-SE as partes. 

Sirva a presente decisão como mandado, que deverá ser cumprido por 

Oficial de Justiça plantonista. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a 

Defensoria Pública Núcleo de Defesa da Mulher. Às providências. 

CUMPRA-SE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO. Cuiabá, 31 de outubro de 2018. 

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 491984 Nr: 31378-69.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SMSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GLAVID DOUGLAS DA SILVA, Cpf: 

87901986115, Rg: 11641681, Filiação: Jose Ferreira da Silva e Isabel Maria 

da Silva, data de nascimento: 22/02/1981, brasileiro(a), natural de Pedra 

Preta-MT, solteiro(a), empresário, Telefone 99626-1911. atualmente em 

local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Id. 491984 – MEDIDAS PROTETIVAS. REQUERENTE: 

Sandra Maria Soares Coelho, Endereço: Avenida Estevão de Mendonça, 

nº 288, Edifício Porto Seguro, Apto. 801, Bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT, 

Telefone: (65) 99984-8087. REQUERIDO: Glavid Douglas da Silva, 

Endereço: Rua Q, nº 25, Quadra 13, Bairro Despraiado, Cuiabá/MT, 

Telefone: (65) 99626-1911.Vistos.Trata-se de Pedido de Providências 

Protetivas, requerido por SANDRA MARIA SOARES COELHO nos termos 

do art. 18 da Lei nº 11.340/2006, restando configurada a urgência, 

conforme disciplina legal, em obediência aos princípios da dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência 

à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção.Extrai-se dos autos que a vítima 

sofreu, em tese, violência doméstica caracterizada em quatro crimes 

apenados pelo Código Penal (Ameaça, Injúria, Difamação e Estelionato) – 

B.O. 2017.280078, por parte do requerido GLAVID DOUGLAS DA SILVA, 

pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006.Assim, 

restando configurada a medida cautelar de urgência requerida pela 

ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, 

determinando:Proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) 

metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).Proibição ao 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 

11.340/2006). Proibição ao agressor de frequentar a residência da 

ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local de trabalho, a 

fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da 

Lei nº 11.340/2006).No cumprimento do mandado, o oficial de justiça 

deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em 

Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo aos seus 

motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua atividade 

sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua posição jurídica, 

inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão 

poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação 

de outras sanções penais cabíveis.Consigno, desde já, que para 

cumprimento das diligências desta decisão poderá o Oficial de Justiça se 

valer do previsto no art. 14 da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 

212, do Código de Processo Civil de 2015, por aplicação 

supletiva.Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 

11.340/2006) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência 

Judiciária, pela Defensoria Pública Cível (art. 28 da Lei 

11.340/2006).Oficie-se à Autoridade Policial informando-lhe sobre o 

deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das Medidas Protetivas de 

urgência apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa 

do respectivo Inquérito Policial, no prazo legal, segundo exigência contida 

na regra do art. 12, inciso VII, da Lei nº 11.340/2006, c/c do art. 10 do 

Código de Processo Penal.Proceda-se a devida inclusão de dados, para 

fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/2006.Tendo em vista 

que a urgência da medida, determino que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial de Justiça Plantonista, devendo constar nos 

mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar o 

cumprimento do feito.INTIMEM-SE às partes. Consigno que a intimação 

deverá ser realizada pessoalmente - via Oficial de Justiça, em atenção ao 

disposto no art. 21 da Lei nº 11.340/2006.CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE 

MANDADO, A SER CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE 

PLANTÃO.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública 

Cível.CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 06 de Setembro de 

2017.JAMILSON HADDAD CAMPOSJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 26 de outubro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 525909 Nr: 17852-98.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IZABEL RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTAVO LINHARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AUGUSTAVO LINHARES, Cpf: 

36027553472, Rg: 21244464, Filiação: Francisca Linhares e Antonio 

Borges, data de nascimento: 13/01/1956, brasileiro(a), natural de Brejo da 

Cruz-PR, convivente, zelador. atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Autos n. 17852-98.2018.811.0042.I. Trata-se de 

pedido de medida protetiva formulado por Izabel Ribeiro contra Augusto 
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Linhares, qualificados nos autos, sustentando, em resumo, que foi vítima 

de violência física e psicológica praticado pelo representado.É o relatório. 

Decido.O § 8º do artigo 226 da Constituição Federal prevê que:§ 8º - O 

Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que 

a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas 

relações.Esse modelo político ideológico de proteção contra a violência no 

âmbito da relação doméstica foi integrado pelo disposto na Lei n. 

11.340/2006 que prevê uma série de medidas com a finalidade de eliminar 

todas as formas de discriminação contra as mulheres, prevenindo, 

punindo e com o objetivo de erradicar esse tipo de agressão.No caso dos 

autos entendo que a violência física e psicológica a que a vítima foi 

submetida demanda uma atuação enérgica de forma a demonstrar que o 

Estado brasileiro não aceita nenhuma forma de agressão contra a mulher. 

Em casos como o presente é imperioso que as medidas sejam deferidas 

tendo como norte a proteção a vida da mulher agredida, eis que qualquer 

violação a esse bem será sempre irreparável, bem como é necessário 

salvaguardar a credibilidade da Justiça e evitar a impressão de impotência 

frente a esse tipo de crime.Posto isso, defiro as seguintes medidas 

protetivas em favor da vítima:i) o afastamento do representado do lar, 

domicílio ou local de convivência com a vítima;ii) proibição de aproximação 

do representado em relação a vítima, seus familiares e testemunhas, 

mantendo uma distância mínima de 500 metros;iii) o representado não deve 

entrar em contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, por 

qualquer meio de comunicação;iv) o representado não deve frequentar a 

residência da vítima;v) recondução da ofendida e dependentes ao 

respectivo domicílio, após afastamento do representado;vi) separação de 

corpos, assim entendida apenas como uma medida protetiva de urgência 

que coloca fim aos deveres recíprocos decorrentes do casamento/união 

estável, devendo a ação principal respectiva ser proposta, no prazo de 30 

(trinta) dias.II. Intime a vítima da presente decisão. Faça constar que se for 

novamente procurada pelo representado deve entrar em contato, 

imediatamente, com a Polícia Militar (via 190), Polícia Civil, Ministério Público 

ou o Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT (Rua Desembargador 

Milton F. F. Mendes, s/n, Centro Político Administrativo).III. Proceda a 

intimação do representado para cumprimento da presente decisão. Na 

sequência, cite-se para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta 

escrita, indicando as provas que pretende produzir, conforme disposto no 

artigo 306, do Código de Processo Civil , aplicado ao presente caso por 

analogia, haja vista tratar-se de procedimento cautelar. Conste no 

mandado de advertência de que o agressor deverá constituir advogado ou 

caso não possua condições financeiras, procurar a Defensoria Pública. 

Fica autorizado o Senhor Oficial de Justiça a se valer dos benefícios do 

parágrafo único do artigo 14 da Lei n. 11.340/06 e do § 1º do artigo 212 do 

Código de Processo Civil.IV. Proceda a inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do artigo 38 da Lei n. 11.340/06.V. Encaminhe a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária na Defensoria 

Pública, conforme previsão dos artigos 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 . 

VI. Tendo em vista a urgência da medida, determino que o cumprimento 

dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça plantonista.VII. Dê-se 

ciência ao Ministério Público.Cuiabá/MT, 05 de junho de 2018.Gerardo 

Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 26 de outubro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 512160 Nr: 4772-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANA PAULA FERREIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON VITOR DAS ROSAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WEVERTON VITOR DAS ROSAS 

SANTOS, Filiação: Rosa de Tal, brasileiro(a), desempregado. atualmente 

em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: PROCESSO CÓD. 512160OFENDIDA: ANA PAULA 

FERREIRA DE ARRUDAAGRESSOR: WEVERTON VITOR DAS ROSAS 

SANTOSVISTOS ETC. A digna autoridade policial representa a este juízo 

pela aplicação de medidas protetivas que obrigam o agressor ANTONIO 

FELIPE MARTINS ARAGÃO, em razão de violência doméstica praticada 

contra WEVERTON VITOR DAS ROSAS SANTOS, sua ex-companheira.A 

representação obedece ao prescrito no art. 12, §1°, da Lei n° 11.340/06.É 

o relatório.DECIDO.Conforme se verifica pelo art. 1° da Lei nº. 11.340/06, 

referido diploma legal estabelece mecanismos para coibir e prevenir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher, estatuindo que em sua 

interpretação serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, 

especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de 

violência doméstica e familiar.Por sua vez o artigo quinto do citado diploma 

legal assevera, para os efeitos legais, que configura violência doméstica e 

familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que 

lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 

moral ou patrimonial no âmbito da unidade doméstica, da família e em 

qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 

convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, 

prescrevendo, ainda, o art. 7º que são formas de violência doméstica e 

familiar, a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.Estando, 

no caso versando, caracterizada a ocorrência de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, seja através de sofrimento físico e/ou psicológico 

e/ou moral, a aplicação das medidas protetivas objetivadas pela vítima 

merecem ser deferidas.Há nos autos elementos que comprovam a 

materialidade, bem como indícios de que o requerido seja o autor de 

delito(s) praticado(s) com o uso de violência doméstica e familiar.Ademais, 

é inconteste que haverá perigo para a requerente caso não seja 

concedida a medida, eis que está em risco a sua integridade física e/ou 

psicológica.Desta feita, ACOLHO a representação formulada pela ilustre 

autoridade policial, a pedido da ofendida e, por conseguinte, determino a 

aplicação das seguintes medidas protetivas que obrigam o agressor 

WEVERTON VITOR DAS ROSAS SANTOS, até determinação em sentido 

contrário: a) fica o agressor proibido de se aproximar da ofendida, de 

seus familiares e de testemunhas, no limite mínimo de 1000 (mil) metros; b) 

está proibido de manter qualquer contato com a ofendida, seus familiares 

e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) o agressor está 

vedado de frequentar a casa onde a vítima reside, a fim de preservar a 

sua integridade física e psicológica. Quanto a demais medidas protetivas, 

com eventual instauração de ação penal, ouvindo-se as partes, o 

respectivo Juízo terá maiores elementos de convicção, o que não afasta o 

direito da ofendida ingressar com ação na esfera cível.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se o agressor e a vítima, servindo a cópia da 

presente decisão como mandado.Notifique-se o Ministério Público.Caso 

não encontrado(s), proceda(m)-se à intimação do agressor e/ou da vítima 

acerca das medidas protetivas, por edital, com prazo de 20 

dias.Expeça-se o necessário. Às providências.Cuiabá/MT, 10 de fevereiro 

de 2017.MURILO MOURA MESQUITAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 26 de outubro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 515534 Nr: 7958-98.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANA PAULA SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ROBERTO PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL ROBERTO PAIXÃO, Cpf: 

03931955117, Rg: 22370200, Filiação: Dina Lucia Rosa e Carlos Roberto 

Paixão, data de nascimento: 21/06/1990, brasileiro(a), natural de 

Ji-parana-MT, convivente, uber, Telefone 65-981262720/9812620. 

atualmente em local incerto e não sabido

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 476 de 790



Despacho/Decisão: Autos n. 7958-98.2018.811.0042.I. Trata-se de pedido 

de medida protetiva formulado por Ana Paula Souza Rodrigues contra 

Rafael Roberto Paixão, qualificados nos autos, sustentando, em resumo, 

que foi vítima de violência física e psicológica praticado pelo 

representado.É o relatório. Decido.O § 8º do artigo 226 da Constituição 

Federal prevê que:§ 8º - O Estado assegurará a assistência à família na 

pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a 

violência no âmbito de suas relações.Esse modelo político ideológico de 

proteção contra a violência no âmbito da relação doméstica foi integrado 

pelo disposto na Lei n. 11.340/2006 que prevê uma série de medidas com 

a finalidade de eliminar todas as formas de discriminação contra as 

mulheres, prevenindo, punindo e com o objetivo de erradicar esse tipo de 

agressão.No caso dos autos entendo que a violência física e psicológica a 

que a vítima foi submetida demanda uma atuação enérgica de forma a 

demonstrar que o Estado brasileiro não aceita nenhuma forma de 

agressão contra a mulher. Em casos como o presente é imperioso que as 

medidas sejam deferidas tendo como norte a proteção a vida da mulher 

agredida, eis que qualquer violação a esse bem será sempre irreparável, 

bem como é necessário salvaguardar a credibilidade da Justiça e evitar a 

impressão de impotência frente a esse tipo de crime.Posto isso, defiro as 

seguintes medidas protetivas em favor da vítima:i) o afastamento do 

representado do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima;ii) 

proibição de aproximação do representado em relação a vítima, seus 

familiares e testemunhas, mantendo uma distância mínima de 500 

metros;iii) o representado não deve entrar em contato com a vítima, seus 

familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação;iv) o 

representado não deve frequentar a residência da vítima e de seus 

familiares, bem como o local de trabalho;v) separação de corpos, com o 

imediato afastamento do representado, se já não estiver, do lar conjugal, 

do domicílio ou local de convivência com a vítima.Em atenção ao pedido de 

alimentos provisórios, observo que não foi comprovada a dependência 

econômica, bem como não consta nos autos comprovante de paternidade, 

motivo que indefiro o pedido. Ainda, indefiro o pedido de restrição ou 

suspensão de visitas a dependentes menores sob a guarda da ofendida, 

sendo que a suposta agressão não ocorreu contra eventuais 

dependentes. II. Intime a vítima da presente decisão. Faça constar que se 

for novamente procurada pelo representado deve entrar em contato, 

imediatamente, com a Polícia Militar (via 190), Polícia Civil, Ministério Público 

ou o Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT (Rua Desembargador 

Milton F. F. Mendes, s/n, Centro Político Administrativo).III. Proceda a 

intimação do representado para cumprimento da presente decisão. Na 

sequência, cite-se para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta 

escrita, indicando as provas que pretende produzir, conforme disposto no 

artigo 306, do Código de Processo Civil , aplicado ao presente caso por 

analogia, haja vista tratar-se de procedimento cautelar. Conste no 

mandado de advertência de que o agressor deverá constituir advogado ou 

caso não possua condições financeiras, procurar a Defensoria Pública. 

Fica autorizado o Senhor Oficial de Justiça a se valer dos benefícios do 

parágrafo único do artigo 14 da Lei n. 11.340/06 e do § 1º do artigo 212 do 

Código de Processo Civil.IV. Proceda a inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do artigo 38 da Lei n. 11.340/06.V. Encaminhe a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária na Defensoria 

Pública, conforme previsão dos artigos 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 . 

VI. Tendo em vista a urgência da medida, determino que o cumprimento 

dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça plantonista.VII. Dê-se 

ciência ao Ministério Público.Cuiabá/MT, 21 de março de 2018.Gerardo 

Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 26 de outubro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158634 Nr: 5990-14.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANNILO GONSALES PERSIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANNILO GONSALES PERSIANI, Rg: 

5460894-2, Filiação: Joiary Persiani Filho e Irene Gosales Persiani, data de 

nascimento: 11/05/1978, brasileiro(a), natural de Jacarezinho-PR, 

solteiro(a), Telefone 3627-3424 e atualmente em local incerto e não sabido 

ANDREA MARIA GONSALES PERSIANI, Cpf: 20549154833, Rg: 533904-5, 

Filiação: Joiary Persiani Filho e Irene Gonsales Persiani, data de 

nascimento: 17/03/1976, brasileiro(a), natural de Jacarezinho-PR, 

solteiro(a), Telefone 3627-3424. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, julgo improcedente a denúncia para absolver 

Dannilo Gonsales Persiani, conforme prevê o artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.Certificado o trânsito em julgado e efetivadas as 

comunicações providencie o arquivamento dos autos.Nada mais havendo 

a consignar foi lavrado o presente termo que vai assinado pelos 

presentes. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito Promotora 

de Justiça:Defensora Pública:

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 26 de outubro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 493298 Nr: 32654-38.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RANNIELY FERNANDA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEY RUBENS RODRIGUES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEY RUBENS RODRIGUES DA CRUZ, 

Cpf: 97183385191, Rg: 11668210, Filiação: Alvino Rodrigues da Cruz e 

Mujaci Botelho Rodrigues, data de nascimento: 22/06/1981, brasileiro(a), 

natural de Guiratinga-MT, convivente, ajudante de pintor, Telefone 

65-992828163. atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado por Ranniely Fernanda de Moraes 

encaminhado pela Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a 

concessão de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da 

Penha.III.Os pedidos liminares em comento caracterizam tutela de urgência 

de natureza cautelar e, como tal, para seu deferimento se faz necessário 

que a parte autora demonstre a presença dos requisitos previstos no art. 

300 do CPC , quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in 

mora).IV.Estatui o art. 226 e seu § 8º da Magna Carta de 1.988que a 

família tem especial proteção do Estado e que este assegurará assistência 

à família criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas 

relações.V.Por sua vez, o art. 3º da Lei n. 11.340/06assegura às 

mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à 

segurança, à saúde, à alimentação, cabendo ao poder público 

desenvolver políticas que visem garantir os direitos humanos das 

mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de 

resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão (§1º do art. 3º).VI.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 , havendo, portanto, indícios da prática de 

violência de gênero contra a ora vítima, estando, portanto, presente o 

primeiro requisito legal, a saber: o fumus boni iuris.VII.Note-se que em 

sede de violência doméstica a palavra da vítima assume especial 
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relevância bastando, portanto, suas declarações para justificar a 

aplicação das medidas protetivas previstas no art. 22, inc. III, alíneas a, b e 

c, e inc. V, da Lei n. 11.340/06.VIII.Nesse sentido é a 

jurisprudência:MANDADO DE SEGURANÇA – Violência Doméstica – 

Indeferimento da concessão de medidas protetivas de urgência, com base 

na Lei 11.340/06 – POSSIBILIDADE – Tratando-se de violência doméstica, 

as declarações da ofendida assumem especial relevância, a justificar a 

aplicação das seguintes medidas protetivas de urgência previstas no 

artigo 22, incisos III, alíneas a, b e c, e V, da Lei nº 11.340/06. Segurança 

c o n c e d i d a . ( T J - S P  -  M S :  2 2 0 5 4 5 6 8 8 2 0 1 5 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2205456-88.2015.8.26.0000, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 

16/12/2015,12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 

19/12/2015)Grifei.IX.Quanto ao risco de dano (periculum in mora), verifico 

que os fatos narrados pela vítima em seu boletim de ocorrência 

demonstram a situação de risco por que passa a mesma, impondo-se o 

deferimento do pedido em comento com vistas a colocá-la a salvo de 

eventuais novas investidas do agressor, justificando-se, portanto, a 

urgência na concessão das medidas colimadas.X.Nesse sentido é a 

jurisprudência:AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEI MARIA DA PENHA - 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI No 11.340/06 - MEDIDAS PROTETIVAS - 

MANUTENÇÃO. - Comprovada a situação de risco e ameaça contra a 

mulher, em ambiente doméstico, cabível é a concessão de medidas 

protetivas de urgência previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/06.(TJ-MG - 

AI: 10024121162317001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 

12/02/2014,Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 24/02/2014)Grifei.XI.Com efeito, estando presentes os 

requisitos previstos no art. 300 do CPC, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.XII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:Medidas 

protetivas destinadas ao AGRESSORAfasto o agressor do lar ou local de 

convivência.Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros.Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação.Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica.Fixo alimentos provisionais em importe 

equivalente a 20% do salário mínimo vigente, que para o momento me 

parece o montante adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser 

depositada pelo agressor, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta 

bancária da representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja 

abertura deve ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 

11.340/06). Mantenho/concedo a guarda provisória dos filhos da vítima 

com a mesma, desde que não haja decisão pretérita concedendo a guarda 

da prole ao genitor e desde que a prole esteja de fato sob sua guarda. 

Caso a prole não esteja sob os cuidados da vítima, o Sr. Meirinho deverá 

informar em sua certidão.Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 em 

caso de descumprimento da presente decisão.Medidas protetivas 

destinadas à OFENDIDA:Determino a separação de corpos entre o 

casal.Proíbo temporariamente a celebração de atos e contratos de 

compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa 

autorização judicial.XIII.Havendo pedido de afastamento do agressor do 

lar, intime-se a vítima para que, em cinco dias, compareça na Secretaria 

dessa Vara e comprove que o imóvel lhe pertence com exclusividade ou 

que tem direito a meação do mesmo. Não havendo comprovação no prazo 

fixado, abra-se vista ao MP e à Defensoria para manifestação. Após, 

conclusos para deliberação sobre a manutenção da medida de 

afastamento do agressor do lar conjugal.XIV.Tendo em vista que foi 

aplicada medida de multa diária em caso de descumprimento, nos termos 

do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , comunique-se ao MP sobre essa 

providência.XV.Considerando que a vítima não requereu a suspensão do 

direito de visitas aos dependentes menores, e que é dever do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, dentre 

outros direitos à convivência familiar, regulamento ao requerido o direito de 

visitação aos filhos nos seguintes termos:?o requerido poderá pegar o 

menor em finais de semana alternados, no sábado as 09h00, devendo 

devolver o menor no domingo até 19h00, com tolerância de 15 minutos;?no 

dia dos pais o menor deverá passar o dia com o pai;?no dia das mães o 

menor deverá passar o dia com a mãe;?nas festividades de final de ano o 

menor ficará com os pais de forma alternada (o natal com um e o fim de 

ano com outro);?as férias escolares do menor deverão ser divididas entre 

as partes, em 50% para cada uma das partes;?nas datas de aniversários 

dos avós paternos o menor deverá passar com o requerido;?nas datas de 

aniversários dos avós maternos o menor deverá passar com a 

requerente.XVI.Intime-se a requerente para que informe um responsável 

para acompanhar o menor no momento da entrega e 

devolução.XVII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XVIII.Indefiro o pedido de 

afastamento da ofendida de seu lar, haja vista que já foi deferido o pedido 

de afastamento do indiciado.XIX.Intime-se o agressor para que: a) tome 

ciência desta decisão e a cumpra integralmente; b) tome ciência da 

regulamentação do direito de visita, bem como de que o referido direito 

iniciar-se-á após a vítima informar o nome do responsável por acompanhar 

os menores no momento da entrega e devolução dos mesmos e c) tome 

ciência de que se trata de Ação Cautelar Satisfativa e que lhes serão 

asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo as do devido 

processo legal, do contraditório e da ampla defesa.XX.Proceda-se a 

devida inclusão de dados para fins estatísticos nos termos do art. 38 da 

Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a ofendida para atendimento na 

Assistência Judiciária (Defensoria Pública) nos termos dos arts. 27 e 28 

ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando que a medida de proteção em 

apreço envolve questões de direito de família é imperioso que seja 

designada audiência de conciliação, ex vi do art. 139, V, do CPC. Posto 

isto, designo audiência de conciliação para o dia 24/10/2017, às 

16h50min.XXIII.Para a defesa dos interesses da vítima nomeio a 

Defensoria Pública Cível desta Comarca. Intime-se, pessoalmente, a 

Defensoria Pública Cível para que tome ciência desta nomeação e participe 

da audiência de conciliação retro designada, conforme estabelece o art. 

27 da Lei Maria da Penha.XXIV.Intimem-se, ainda, a requerente e o 

requerido para comparecerem a audiência de conciliação.XXV.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 306, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar. Conste no mandado advertência de 

que o agressor deverá constituir advogado ou caso não possua 

condições financeiras, procurar a Defensoria Pública para que apresente, 

tempestivamente, sua resposta escrita. XXVI.Fica autorizado o Senhor 

Oficial de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 

da Lei n. 11.340/06 e do § 1ºdo art. 212 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXVII.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXVIII.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas também proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences 

pessoais, até que eventual partilha de bens seja concluída 

judicialmente.XXIX.Intimem-se.XXX.Cumpra-se com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 26 de outubro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333240 Nr: 13798-02.2012.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA REGINA ROJAS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINA DEL'ISOLA RAMOS FRANTZ, 

MARLON BUSSE FRANTZ, DEODATO POLIDO SEABRA, DIRCE PEREIRA 

SEABRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Aparecida da Silva 

Cruz - OAB:19.066, ALEANDRA F. DE SOUZA - OAB:6.249, FLAVIANO 

KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, MARIA RITA S. 

CARVALHO - OAB:12.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Del Isola Ramos 

Frantz - OAB:10625, RAPHAEL FERNANDES FABRINI (UNIJURIS) - 
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OAB:6.667/MT

 Vistos etc.

I. Considerando que as partes requeridas Marlon Busse Frantz e Carolina 

Del’Isola Ramos Frantz juntaram documentos aos autos às fls. 420/441, 

intime-se a parte autora, por meio de sua causídica, via DJE, para que se 

manifeste, no prazo de 15 dias, ex vi do disposto no § 1º , do art. 437, do 

CPC.

II. Após, volvam-me conclusos para sentença, momento em que será 

apreciada a petição de fls. 448/450.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 410823 Nr: 15539-72.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

justificadamente.

II. Considerando que a presente ação versa sobre interesse de incapaz, 

abra-se vista ao Ministério público para especificação de eventual prova 

que pretenda produzir.

III. Após, conclusos para despacho saneador ou julgamento antecipado da 

lide.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 436906 Nr: 13224-37.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDVDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEFFERSON ALMEIDA DE SÁ - 

OAB:15.761

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE SENFF - 

OAB:14048/MT

 Vistos etc.

 I. Intime-se via DJE o patrono do requerido para que se manifeste se 

concorda com o acordo de fls. 123/128.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 450685 Nr: 27750-09.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINEY ENEAS DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Vistos etc.

I. Considerando a certidão retro, bem como a certidão de fl. 122, abra-se 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

II. Após, volvam-me conclusos para deliberações.

III. Intimem-se

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 440838 Nr: 17416-13.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO MOREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO DONAL SPALATTI - 

OAB:23230/0

 IX.Posto isto, com base no artigo 386, inciso VII , do Código de Processo 

Penal, julgo improcedente o pedido da denúncia e, por corolário, absolvo o 

réu Lauro Moreira Barbosa, brasileiro, viúvo, motorista, nascido em 

17/04/1958, filho de Ursulino Moreira Barbosa e Maria Augusta da Silva, 

residente na Rua E, Quadra 23, n° 37, Bairro Avelino, nesta Capital, das 

acusações lançadas contra o mesmo na denúncia ofertada pelo 

MP.X.Considerando que a vítima não foi localizada, expeça-se edital de 

intimação com prazo de 20 dias. XI.Procedam-se as anotações e 

comunicações constantes no art. 974 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça.XII.Transitado em julgado, procedidas às 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.XIII.Sem 

custas.XIV.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 412798 Nr: 17640-82.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO DRAUZIO SARRA - 

OAB:95057/SP, JANI ROSA LANDO - OAB:10137/MT

 03/04/2019 às 14h30min

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 301165 Nr: 18324-80.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HCAD, ECDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DE MORAES BORGES - 

OAB:12430/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DE MORAES BORGES - 

OAB:12430/MT

 Vistos etc.

I. Certifique se houve cumprimento do mandado de prisão de fls. 165.

II. Sendo negativo, proceda-se o cadastro junto ao Banco Nacional de 

Mandados de Prisão – BNMP 2.0 a prisão cível do executado.

 III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 385115 Nr: 27155-78.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFDS, MF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Defiro o pedido retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 165324 Nr: 12635-55.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVSL, BKCDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I. Cumpra-se o item IV da decisão de fls. 107.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 523474 Nr: 15463-43.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPNB, AAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAISSON ANDREI MARCANTE - 

OAB:11373, LUCAS HENRIQUE DA PURIFICAÇÃO SOUZA - 

OAB:23784/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Defiro o pedido de fls. 35. Atenda-se como requer.

II. Proceda-se a busca do endereço atualizado do executado, juntos aos 

órgãos conveniados ao Tribunal de Justiça/MT.

III. Expeça-se ofício as empresas de Telefonia, a fim de encontrar o 

endereço do executado.

 IV. Intime-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 367065 Nr: 7034-29.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSN, M, M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258/A, LUIZ HENRIQUE SENFF - OAB:14048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I. Intime-se via DJE o patrono da exequente para que se manifeste sobre a 

petição de fls. 84/85.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 384316 Nr: 26305-24.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMSDS, DBSDS, DSDRS, BDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Defiro o pedido de fl.88/88 verso

II. Atenda-se como requer.

III. Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da penhora on-line 

junto ao Sistema Renajud.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 515042 Nr: 7498-14.2018.811.0042

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - 

OAB:16427, JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - OAB:6776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONDES MENDONÇA 

TRINDADE - OAB:19670/MT

 Vistos etc.

I. Considerando que o pedido de fls. 61/62 não se amolda a nenhuma das 

hipóteses previstas no parágrafo único do art. 9º do CPC e considerando, 

ainda, o que determinam os arts. 9º caput e 10, ambos do CPC, diga a 

parte ex adverso sobre o referido pedido.

II. Após, volvam-me conclusos.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 420525 Nr: 25959-39.2015.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Abra-se vista a Defensoria Pública Cível para que se manifeste sobre as 

certidões de fls. 110 e 112.

II. Após, volvam-me conclusos.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 545080 Nr: 36322-80.2018.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMWT, BMW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Intime-se o patrono da exequente via DJE, para que no prazo de 10 dias, 

proceda a correção do cálculo de fls. 16, haja vista que o mesmo repetiu o 

valor referente ao mês de setembro/2018 no mês de outubro/2018.

II. Após, volvam-me conclusos.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 503544 Nr: 42591-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCSDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLSDL, SDST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Defiro o pedido retro. Atenda-se como requer.

II. Intime-se, pessoalmente, a requerida com os benefícios do art. 212 do 

CPC, para que, no prazo de 05 dias, compareça ao Núcleo de Defesa da 

Mulher da Defensoria Pública, sob pena de extinção do processo.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Intime-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 531813 Nr: 23574-16.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:22984, EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - OAB:22662/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

I. Intime-se via DJE o patrono da requerente, para que se manifeste sobre 

a certidão de fls. 49.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 463847 Nr: 3720-70.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS AUGUSTO ARAUJO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PANZARINI - 

OAB:10426/MT

 Vistos etc.

I. Considerando a certidão retro, certifique a Gestora desta vara se o 

mandado de fl. 139 foi devidamente cumprido.

II. Sendo negativa a certidão, intime-se o Sr. Meirinho para que proceda a 

devolução do mandado de fl. 68, devidamente cumprido, em 48 horas e 

informe, por certidão, o motivo do atraso.

III. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

IV. No seguimento, volvam-me conclusos para deliberações.

V. Intimem-se

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 412798 Nr: 17640-82.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO DRAUZIO SARRA - 

OAB:95057/SP, JANI ROSA LANDO - OAB:10137/MT

 Vistos etc.

 I. Considerando a petição de fl. 103 e considerando que o réu Linvaldo 

Alves da Silva, mudou de endereço e não informou a este juízo seu atual 

paradeiro, decreto sua revelia nos termos do art. 367 do CPP, devendo o 

feito prosseguir sem a sua presença.

II. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 

2019, às 14h30min, conforme determina o art. 399 do CPP.

III. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que participe do ato e 

acompanhe o mesmo.

IV. Expeça-se mandado de intimação, para a vítima, as testemunhas 

arroladas pelas partes para que compareçam ao ato.

V. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VI. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VII. Intimem-se

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 142834 Nr: 10202-15.2009.811.0042

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Defiro o pedido retro.

 II. Atenda-se como requer.

III. Intime-se, pessoalmente, a autora com os benefícios do art. 212 do CPC, 

para que, no prazo de 05 dias, compareça ao Núcleo de Defesa da Mulher 

da Defensoria Pública, sob pena de extinção do processo.

IV. Sendo negativa a intimação da autora por ter mudado de endereço, 

certifique-se nos autos se houve prévia comunicação no feito acerca da 

mudança de endereço. Sendo negativa a certidão, presume-se válida a 

intimação nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Intime-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 521811 Nr: 13825-72.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

justificadamente.

II. Considerando que a presente ação versa sobre interesse de incapaz, 

abra-se vista ao Ministério público para especificação de eventual prova 

que pretenda produzir.

III. Após, conclusos para despacho saneador ou julgamento antecipado da 

lide.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 508028 Nr: 839-86.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Fonseca Correia - 

OAB:22038/O

 Vistos etc.

I. Certifique-se se o patrono do requerido foi intimado da decisão de fls. 

68, bem se especificou as provas que pretende produzir.

 II. Considerando que a presente ação versa sobre interesse de incapaz, 

abra-se vista ao Ministério público para especificação de eventual prova 

que pretenda produzir.

III. Após, conclusos para despacho saneador ou julgamento antecipado da 

lide.

IV. Após, volvam-me conclusos.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 503660 Nr: 42696-49.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Abra-se vista a Defensoria Pública Criminal para que se manifeste sobre 

o Estudo Psicossocial de fls. 59/61.

II. Após, volvam-se conclusos os autos para deliberação.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro
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 Cod. Proc.: 494331 Nr: 33587-11.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDAFDLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Abra-se vista ao Ministério Público e a Defensoria Pública Cível para que 

tomem ciência da sentença de fls. 38/41.

II. Intimem-se.

 III. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 434770 Nr: 10927-57.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Abra-se vista ao Ministério Público.

II. Após, volvam-me conclusos.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 513646 Nr: 6255-35.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDS, FLDS, MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FELIPE TAQUES DE 

ALMEIDA BARROS - OAB:16742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709, Flavio Alves Carvalho - OAB:20052/O

 Vistos etc.

I. Trata-se de ação de guarda, cumulada com alimentos, regulamentação 

de visitas e pedido de busca e apreensão de menor.

II. Compulsando os autos verifico, pelas certidões de fls. 162 e 165, que 

não houve o cumprimento da missiva expedida para a Comarca de Belo 

Horizonte/MG, no que tange a realização de estudo de caso com o 

requerido e com a infante, haja vista que o requerido não foi encontrado 

no endereço indicado na inicial pela autora.

III. Verifico, ainda, que o requerido juntou de instrumento procuratório nos 

autos à fl. 43, constando endereço residencial diverso do apresentado na 

inicial, a saber: Rua Água Viva, n. 05, Conjunto Paulo VI, Belo 

Horizonte/MG, CEP 31995-230.

IV. Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos, cumpra-se, com a 

máxima urgência, o determinado no quarto item do parágrafo XVI, levando 

em consideração o atual endereço do requerido, conforme alhures 

descrito.

V. Proceda-se a atualização do endereço do requerido no Sistema Apolo.

VI. Realizado o estudo pelo juízo deprecado, volvam-me conclusos para 

deliberações.

VII. Expeça-se o necessário.

VIII. Quanto à contestação a reconvenção e aos documentos aportados 

aos autos pela autora às fls. 139/159, diga a parte requerida, por meio de 

seu advogado.

IX. Após, intime-se as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificadamente.

X. Determino que o Cartório Distribuidor proceda à devida anotação da 

reconvenção, conforme determina o parágrafo único do art. 286 do CPC.

XI. Considerando que a presente ação versa sobre interesse de incapaz, 

abra-se vista ao Ministério público para especificação de eventual prova 

que pretenda produzir.

XII. Por fim, conclusos para despacho saneador ou julgamento antecipado 

da lide.

XIII. Intime-se.

XIV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 517118 Nr: 9448-58.2018.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVMSJ, FLCTDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. A. V. M. S. J., representada por sua genitora Francisca Luzia Cezária 

Teixeira da Cruz Moraes, qualificadas nos autos, ingressou com execução 

de alimentos em face de Antonio Ventura Moraes Silva. Recebida a inicial, 

o feito prosseguiu com os andamentos de praxe. Na petição de fls. 44/44 

verso a Defensoria Pública Cível informa que o executado realizou o 

pagamento integral do debito, requerendo assim extinção do feito, nos 

termos do art. 924, II, do CPC.

 II. É o sucinto relatório, passo a decidir.

Fundamentos

III. Versam os autos acerca de execução de alimentos.

IV. Conforme restou registrado no relatório alhures produzido a exequente 

requereu a extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC, 

impondo-se, portanto, a extinção da presente execução.

Dispositivo

V. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

ante a satisfação da obrigação alimentícia, extingo a presente execução 

com julgamento da questão de pano, ex vi do teor talhado no preceptivo do 

art. 924, inc. II, do CPC.

VI. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de 

estilo, arquive-se o feito.

VII. Sem custas.

VIII. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 408498 Nr: 13144-10.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR POTASIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB/MT 6.608 (NPJ/UNIC) - OAB:6.608, JOSÉ INÁCIO FILHO - 

OAB:11645/MT, YURI DE ALMEIDA AMORIM (ESTAGIÁRIO UNIC) - 

OAB:19010/E

 Vistos etc.

I. O Ministério Público, por intermédio de seu representante, ofertou com 

base no inquérito policial aportado aos autos denúncia em desfavor de 

Junior Potasio da Silva, qualificado nos autos, pela prática, em tese, da 

contravenção penal de vias de fato praticada contra a vítima Rosilene da 

Silva dos Santos. Recebida a prefacial (26/06/2015 – fls. 47/48) 

determinou-se a citação do réu para apresentar defesa escrita no prazo 

de dez dias. O réu foi citado e apresentou defesa inicial, no entanto, não 

houve conclusão da fase instrutória até o momento. Após, volveram-me 

conclusos para decisão.

 II. É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Fundamentos

III. Trata-se de ação penal em curso em face de Junior Potasio da Silva, 

qualificado nos autos, denunciado pela prática da contravenção penal de 

vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto Lei nº 3688/41 , cuja pena 

máxima em abstrato é de 03 meses de prisão simples.

IV. O delito em comento prescreve em 03 anos, conforme previsto no 

artigo 109, inciso VI, do CP , haja vista que a pena máxima em abstrato, no 

vertente caso, é inferior a um 01 (um) ano.

V. Compulsando os autos verifico que a denúncia foi recebida em 

26/06/2015 – (fls. 47/48), tendo, portanto, decorrido mais de 03 anos da 

data de recebimento da ação até hoje, sem qualquer causa interruptiva da 
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prescrição, estando, portanto, prescrita a pretensão punitiva do Estado, 

impondo-se a extinção da punibilidade do agente.

 Dispositivo

VI. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro prescrita a pretensão punitiva do Estado e, por corolário, decreto 

extinta a punibilidade do agente de ofício, ex vi do artigo 107, inciso IV do 

CP c/c art. 61 do CPP .

 Após o trânsito em julgado:

? Procedam-se as anotações e comunicações constantes no art. 974 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.

? Após, procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao 

arquivo.

VII. Sem custas.

VIII. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 330890 Nr: 11207-67.2012.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA MENDES TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOVINO ASSIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CARDOSO LEANDRO 

ARAUJO - OAB:22979/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:11646/O

 Vistos etc.

I. Intime-se o patrono do executado para que se manifeste, no prazo de 10 

dias (art. 485, § 6º do CPC). Caso não haja manifestação no prazo 

considerar-se-á concordância tácita quanto à extinção do presente 

processo.

II. Após, conclusos.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 485373 Nr: 25059-85.2017.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBDODS, JRBDS, MEBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO DA COSTA - 

OAB:14958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Trata-se de cumprimento de sentença que reconheça a obrigação de 

fazer, com fulcro nos art. 536 e seguintes do CPC e referente à prestação 

alimentícia nos termos do § 8º do art. 528 do CPC.

II. Intime-se o executado para que, em 15 dias, cumpra com sua obrigação 

de fazer.

III. Intime-se o patrono da exequente para que no prazo de 15 dias, 

apresente calculo correto dos alimentos devidos, apartir da data do título 

executivo.

 IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 547085 Nr: 38182-19.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787

 Vistos etc.

 I. Para cumprimento do ato deprecado designo audiência para o dia 24 de 

janeiro de 2019, às 16h00min.

II. Nomeio defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos Criminais 

que atuam nessa Comarca e Vara.

 III. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência e 

participe do ato.

IV. Expeça-se mandado de intimação da testemunha Carlos André da Silva 

Oliveira para que compareçam ao ato, com os benefícios do art. 212, § 2º 

do CPC.

V. Ciência ao Ministério Público.

VI. Expeça-se o necessário.

VII. Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

VIII. Intimem-se

IX. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 352516 Nr: 13923-33.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HCMRDA, JPMRDA, CMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mara Sandra Vian de Oliveira - 

OAB:22928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Intime-se via DJE à advogada da exequente para aporte aos autos, no 

prazo de 10 dias, documento que comprove que a exequente foi 

comunicada da renúncia de fls. 120, conforme determina o art. 112 do 

CPC.

II. Após, volvam-me conclusos.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 385617 Nr: 27682-30.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO MATILDES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO GONÇALVES DE 

MIRANDA NETO - OAB:14576

 Vistos etc.

I. Abra-se vista ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido 

retro, especificadamente no tocante ao pedido de expedição de missiva 

precatória para interrogatório do acusado, tendo em vista que já fora 

decretada sua revelia à fl. 145.

II. Defiro o pedido formulado pela defesa quanto à expedição de precatória 

para oitiva das testemunhas arroladas à fl. 57.

 III. Expeça-se o necessário.

IV. Intime-se.

V. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 512111 Nr: 4705-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO NUNES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICA DE JESUS FRANÇA - 

OAB:25036

 Autos n. 4705-05.2018.811.0042.

I. Em decorrência da liberdade do acusado, proceda a intimação da 

sentença de fls. 119/122 no endereço indicado nos autos.

II. Certificado a tempestividade, recebo o recurso de apelação interposto, o 

que deve ser numerado pela secretaria deste juízo. Em seguida, dê-se 

vista ao Ministério Público para apresentar as razões.

III. Na sequência, intime a defesa para as contrarrazões.

IV. Cumprido os itens anteriores, nada sendo requerido, encaminhe o 

presente feito ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 512114 Nr: 4708-57.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO NUNES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICA DE JESUS FRANÇA - 

OAB:25036

 Autos n. 4708-57.2018.811.0042.

I. Certificado a tempestividade, recebo o recurso de apelação interposto, o 

que deve ser numerado pela secretaria deste juízo. Em seguida, dê-se 

vista ao Ministério Público para apresentar as razões.

II. Na sequência, intime a defesa para as contrarrazões.

III. Cumprido os itens anteriores, nada sendo requerido, encaminhe o 

presente feito ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 316151 Nr: 15216-09.2011.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIA OLIVEIRA CORTEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10842, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4.066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE ALVES DONEGÁ - 

OAB:7.467/MT

 Autos n. 15216-09.2016.8.11.0042.

I – Dê-se vista ao exequente.

 Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 300243 Nr: 17403-24.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO JORGE CORDEIRO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SODRÉ ANDRADE 

- OAB:15173-B, Vivian Marinildes de Assis Nazário - OAB:13.399

 Autos n. 17403-24.2010.811.0042.

I. Defiro o pedido de fl. 226.

Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 494107 Nr: 33386-19.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JRBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANGELO DE 

MACEDO - OAB:6811-B/MT

 Autos n. 33386-19.2017.811.0042.

A vítima Jhenyffer Rhayane Batista de Souza, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do requerido Luiz Antônio Gomes Pereira, pela prática de 

violência de gênero. Recebida a ação deferiu-se o pedido liminar, tendo 

sido concedidas em favor da autora diversas medidas protetivas.

 É o relatório. Decido.

Em relação as preliminares arguidas referem a mérito de eventual ação 

penal, de tal forma que devem ser afastadas.

 - Mérito:

De início, registro que consoante assente entendimento jurisprudencial 

firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a medida protetiva tem natureza 

jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, portanto, da 

propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, quer de 

natureza penal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/20016 (LEI MARIA DA 

PENHA) INCIDÊNCIA NO ÂMBIO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CÍVIL 

EM CURSO. 1 As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteados de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas” (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido (REsp 1419421/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014).

 Sendo, portanto, ação cautelar cível satisfativa a em comento, logo o 

sucesso da presente ação depende da demonstração de dois requisitos 

que emolduram toda e qualquer ação de cunho cautelar, a saber: o fumus 

boni iuris e o periculum in mora (CPC, art. 305).

O fumus boni iuris no vertente caso decorre da demonstração de indícios 

da existência de violência doméstica. O periculum in mora, por sua vez, 

representa a demonstração da necessidade da medida para salvaguardar 

a integridade física ou psicológica da vítima.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. 

SENTENÇA DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. PRELIMINAR 

DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NÃO SUBSISTÊNCIA DA 

NECESSIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PROVA DA GRAVIDADE DA 

LESÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A CONCESSÃO DE MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA REPRESENTA SEMPRE UM SÉRIO GRAVAME 

À LIBERDADE INDIVIDUAL, QUE NÃO PODE SER EFETIVADA SEM JUSTA 

CAUSA. NO CASO DE O MAGISTRADO CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DE 

INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, 

NÃO RESTA DÚVIDA DE QUE PODERÁ JULGAR, DE IMEDIATO, O MÉRITO 

DO FEITO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM QUEBRA DE 

PROCEDIMENTO OU NULIDADE DA SENTENÇA. 2. O OBJETIVO DA 

MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA É ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA 

E PSICOLÓGICA DA MULHER. NÃO HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS 

QUE APONTEM A URGÊNCIA DA CONCESSÃO DA MEDIDA, PODERÁ O 

MAGISTRADO JULGAR EXTINTO O FEITO, SOB O FUNDAMENTO DE 

INEXISTIREM INDÍCIOS OU ELEMENTOS DE PROVA DA GRAVIDADE DA 

LESÃO. 3. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO 

DESPROVIDO (TJ/DF -  APR:  32814020108070002  DF 

0003281-40.2010.807.0002, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 

Data de Julgamento: 20/01/2011, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 

26/01/2011).

Importante ressaltar nesse permeio que a presente ação não se presta 

para deslindar e comprovar cabalmente se houve ou não a violência 

doméstica, bastando, como visto alhures, a presença de indícios da 

existência de violência doméstica para a caracterização do fumus boni 

iuris.

A discussão acerca da existência ou não da violência doméstica e acerca 

da responsabilidade do réu por ela deve ser objeto da ação penal e não 

desta ação.

Quanto ao fumus boni iuris, os documentos aportados aos autos pela 

vítima, em seu pedido de medidas protetivas de urgência, demonstraram a 

existência de indícios da prática de violência doméstica, tanto que foi 
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deferida a medida protetiva, decisão essa, diga-se en passant, que não 

desafiou recurso.

No tocante ao periculum in mora, a necessidade da medida também restou 

demonstrada desde o início da lide, tanto que foi deferido o pedido liminar, 

sendo ainda necessária a manutenção da medida.

Malgrado seja caso de confirmação das medidas protetivas de urgência 

concedidas initio litis, é curial deslindar que as medidas protetivas têm 

caráter excepcional e não podem durar eternamente, sob pena de causar 

constrangimento ilegal e insegurança jurídica, impondo-se, portanto, a 

manutenção das medidas protetivas em comento enquanto persistir o 

caráter emergencial, de modo que as medidas ora confirmadas deverão 

ter prazo fixo de duração, podendo ser dilatado esse prazo, conforme a 

vítima comprove nos autos que persiste o caráter emergencial.

 Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. A medida protetiva prevista na lei 11.340/06 

possui caráter excepcional, devendo ser aplicada apenas em situações 

de urgência que as fundamente e dentro dos prazos razoáveis de 

duração do processo, tendo-se sempre como escopo os requisitos do 

fumus boni iuris e periculum in mora (TJMG - Agravo de Instrumento-Cr 

1.0702.13.046887-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª 

CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/09/2015, publicação em 

11/09/2015).

- Dispositivo:

Posto isto:

i) julgo procedente o pedido e, como consequência, confirmo a decisão 

liminar proferida, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 06 meses, 

contados da presente data, salvo se a vítima, ora autora, antes desse 

prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das mesmas 

ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das medidas 

protetivas de urgência em seu favor por mais tempo;

ii) condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Deixo de 

condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que 

nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no 

artigo 19 da 11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado;

iii) julgo extinto o processo, com resolução de mérito, conforme prevê o 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 139798 Nr: 7001-15.2009.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRª. DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB/MT 9.528 - OAB:9.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Rodrigues da Silva 

Neto - OAB:16455

 Autos n. 7001-15.2009.8.11.0042.

I – Dê-se vista a exequente.

II – Int.

Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 501276 Nr: 40321-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICA DE JESUS FRANÇA - 

OAB:25036

 Autos n. 40321-75.2017.811.0042.

I. Certificado o trânsito em julgado da sentença de fls. 74/75 e nada sendo 

requerido, arquive-se com as anotações e baixas necessárias.

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 512110 Nr: 4704-20.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SANTANA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON DA SILVA CORREA - 

OAB:23278

 Autos n. 4704-20.2018.811.0042.

I. Intime, pessoalmente, o acusado para, em 05 dias, constituir advogado. 

Decorrido o prazo, sem manifestação, será nomeado a Defensora Pública 

para sua defesa.

II. Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 473306 Nr: 13215-41.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CEPIL COELHO - 

OAB:17487

 i) julgo procedente o pedido de medidas protetivas de urgência, na forma 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, como consequência, 

confirmo parcialmente a decisão liminar proferida, mantendo as medidas 

protetivas pelo prazo de 06 meses, contados da presente data, salvo se a 

vítima, ora autora, antes desse prazo, manifestar expressamente que não 

mais necessita das mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da 

continuidade das medidas protetivas de urgência em seu favor por mais 

tempo;ii) condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Deixo de 

condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que 

nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no 

artigo 19 da 11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado;iii) em 

caso de não localização das partes por alteração de endereço sem 

comunicação nos autos, proceda a intimação por edital, com prazo de 30 

dias;iv) após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de 

estilo, remeta-se o feito ao arquivo.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 30 de outubro de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 522561 Nr: 14599-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFMS, MMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIS MALHEIROS 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21169

 Autos n. 14599-05.2018.8.11.0042.

I – Consta da inicial a execução de alimentos em relação aos meses 

vencidos entre fevereiro/2016 e dezembro/2017, no valor total de R$ 

9.619,38 (fls. 07/08).

Citado, o executado informou que efetuou os pagamentos, porém não 

comprovou suas afirmações. Aliado a isso, os comprovantes de depósitos 

de fls. 30/31 se referem ao ano de 2018, ou seja, período diverso daquele 

indicado na petição inicial.

Posto isso:

(i) rejeito a justificativa de fls. 25/28;

(ii) determino o protesto do pronunciamento judicial, conforme prevê o 

artigo 528, § 1º, do Código de Processo Civil.
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II – Indefiro o pedido de fl. 36, eis que a intimação da representante da 

exequente não se faz imprescindível na presente fase.

III – Int.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 424042 Nr: 29800-42.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS CALDEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 Autos n. 29800-42.2015.811.0042.

I. Cumpra na íntegra o item I de deliberações – fl. 118.

II. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 524714 Nr: 16682-91.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFDPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇÃO - OAB:13279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 16682-91.2018.811.0042.

I. Intime a parte autora para, em 05 dias, manifestar sobre a petição e 

documentos do representado, o que deve ser numerados pela secretaria 

deste juízo.

II. Decorrido o prazo o item I, com ou sem manifestação da parte autora, 

dê-se vista ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 532191 Nr: 23933-63.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR SEBASTIÃO MAGALHÃES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAN DE SOUZA NAZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME DA CRUZ BORGES 

ASSUMPÇÃO - OAB:11793/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3933-63.2018.8.11.0042.

I – Dê-se vista ao autor para impugnação.

Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 512135 Nr: 4729-33.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO NUNES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICA DE JESUS FRANÇA - 

OAB:25036

 Autos n. 4729-33.2018.811.0042.

I. Notifique, pessoalmente, a vítima da sentença antecedente, o que deve 

ser numerado pela secretaria deste juízo.

II. Intimem-se o acusado da sentença.

III. Recebo o recurso de apelação interposto, dê-se vista ao Ministério 

Público para as razões.

IV. Em seguida, intime a defesa para apresentar as contrarrazões.

V. Cumprido os itens anteriores, nada sendo requerido, encaminhe o 

presente feito ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 515435 Nr: 7869-75.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO NUNES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICA DE JESUS FRANÇA - 

OAB:25036

 Autos n. 7869-75.2018.811.0042.

I. Dê-se vista a defesa dos embargos de declaração

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 300243 Nr: 17403-24.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO JORGE CORDEIRO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SODRÉ ANDRADE 

- OAB:15173-B, Vivian Marinildes de Assis Nazário - OAB:13.399

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos,a fim de 

proceder a INTIMAÇÃO DO réu, por meio do seu patrono PATRONO, via 

DJE para que se manifeste quanto a certidão de fls.223 destes autos no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 164237 Nr: 11553-86.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO WIVER NEVES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3.822, ELSO FERNANDES DOS SANTOS - OAB:3342-A

 Autos n. 11553-86.2010.811.0042.

I. Determino que a secretaria deste juízo numere as folhas dos autos, bem 

como proceda a abertura do segundo volume.

II. Considerando que o acusado constituiu advogado, recebo o recurso de 

apelação interposto, com abertura de vista para as razões.

III. Após a juntada das razões, dê-se vista ao Ministério Público para 

contrarrazões.

IV. Cumprido os itens anteriores, nada sendo requerido neste juízo, 

encaminhe o presente feito ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 515784 Nr: 8192-80.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENNIS RAFHAEL SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 486 de 790



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS FELIPE FERNANDES 

MOTA - OAB:19549/MT

 Autos n. 8192-80.2018.811.0042.I. Após verificar a resposta à acusação 

apresentada pelo acusado observo que não é o caso de absolvição 

sumária, já que não se encontram presentes nenhuma das situações dos 

incisos I à IV do artigo 397, do Código de Processo Penal (Artigo 397. 

Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste 

Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar. 

(...) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21.8.2019, 

primeira data livre na pauta, às 13 horas e 30 minutos (Código de 

Processo Penal – Artigo 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz 

designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, 

de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do 

assistente). Para o caso de testemunha residente em outra comarca 

expeça-se carta precatória para sua oitiva, fixando o prazo de 

cumprimento em 30 dias no caso de acusado preso e 120 dias se estiver 

em liberdade (Código de Processo Penal – Artigo 222. A testemunha que 

morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua 

residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo 

razoável, intimadas as partes. § 1o A expedição da precatória não 

suspenderá a instrução criminal. § 2o Findo o prazo marcado, poderá 

realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez 

devolvida, será junta aos autos).III. Int.IV. Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 460416 Nr: 117-86.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIELSON BENEDITO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE APARECIDA MENDES 

PEREIRA - OAB:5019/MT

 Vistos etc.

 I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de Abril de 

2019, às 15h30min, conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE a patrona da acusado para que tome ciência do ato e 

acompanhe o réu, bem como certifique-se se a mesma se manifestou, no 

prazo de 05 dias, para informar se ainda patrocina os interesses do 

acusado, conforme decisão de fl. 105.

 III. Se tratando de réu preso, requisite-se a sua apresentação ao Sistema 

Prisional.

IV. Expeça-se mandado de intimação para a vítima, as testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

V. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VI. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VII. Intimem-se

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 436377 Nr: 12653-66.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON ALMEIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943

 Vistos etc.

I. Considerando a certidão retro, bem como a certidão de fl. 113, abra-se 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

II. Após, volvam-me conclusos para deliberações.

III. Intimem-se

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 464635 Nr: 4524-38.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:12.635, WALDIR CALDAS RODRIGUES - OAB:6591

 Vistos etc.

 I. Considerando a certidão retro, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 03 de Abril de 2019, às 16h30min, conforme 

determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE o patrono da acusado para que tome ciência do ato e 

acompanhe o réu.

III. Expeça-se mandado de intimação para a testemunha Danúbia, no 

endereço de fl. 107 e do réu para que compareçam ao ato, com os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

IV. Intimem-se

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 440115 Nr: 16674-85.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO VITOR STEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR PEDRO KOLLING - 

OAB:28.034

 Vistos etc.

 I. Considerando a certidão retro, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 03 de Abril de 2019, às 15h00min, conforme 

determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência do ato e 

acompanhe o réu.

III. Expeça-se mandado de intimação para a vítima, para que compareça ao 

ato, com os benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

IV. Certifique-se sobre o cumprimento da carta precatória expedida à fl. 

109. Não tendo sido devolvida, solicitem-se informações acerca do seu 

cumprimento.

V. Intimem-se

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 325780 Nr: 5351-25.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YADJ, AFDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Abra-se vista a Defensoria Pública Cível para que manifeste o que 

entender de direito.

II. Após, volvam-me conclusos.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 300499 Nr: 17658-79.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAS, ALAMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEMERSON LEITE DE SOUZA - 

OAB:20626/O
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 Vistos etc.

I. Ante a certidão de fls. 153, determino: a) que seja desentranhado o 

mandado de fls. 152; b) seja o mesmo devolvido ao mesmo oficial de 

justiça para que realize a diligência de forma correta, haja vista que 

conforme certidão de fls. 147 outro Oficial de Justiça já localizou o 

endereço contido no referido mandado.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 533134 Nr: 24860-29.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO OULICES 

DE OLIVEIRA - OAB:12561/MT

 i) julgo procedente o pedido e, como consequência, confirmo a decisão 

liminar proferida, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 06 meses, 

contados da presente data, salvo se a vítima, ora autora, antes desse 

prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das mesmas 

ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das medidas 

protetivas de urgência em seu favor por mais tempo;ii) condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no artigo 19 da 

11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado;iii) julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, conforme prevê o artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.iv) em caso de não localização das partes por 

alteração de endereço proceda a intimação por edital, com prazo de 30 

dias;v) após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de 

estilo, remeta-se o feito ao arquivo;vi) extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao feito principal eventualmente em trâmite;P. R. I. 

C.Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 34870 Nr: 1620-94.2008.811.0063

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR, LHRZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELISSA FRANCOGODOY DA 

SILVEIRA - OAB:18552, José Paulo Monteiro Stephan - OAB:11.142

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a): CELISSA FRANCOGODOY DA SILVEIRA, para

devolução dos autos nº 1620-94.2008.811.0063, Código 34870, no prazo

de 24 (Vinte e Quatro) horas, sob. pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 92080 Nr: 868-78.2015.811.0063

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HdBT, CdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maury Borges da Silva - 

OAB:10129/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a): RODRIGO POUSO MIRANDA, para devolução

dos autos Nº 868-78.2015.811.0063, Código 92080 no prazo de 24 (Vinte 

e Quatro) horas, sob. pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 89165 Nr: 1590-49.2014.811.0063

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Haroldo Brito Tavares, Chácara do Salú, 

Evento Direty Party Teen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a): RODRIGO POUSO MIRANDA, para devolução

dos autos nº 1590-49.2014.811.0063, Código 89165, no prazo de 24 

(Vinte e Quatro) horas, sob. pena de busca

e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 86954 Nr: 3322-02.2013.811.0063

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdOM, CdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a): RODRIGO POUSO MIRANDA, para devolução

dos autos nº 3322-02.2013.811.0063, Código 86954, no prazo de 24 

(Vinte e Quatro) horas, sob. pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 98700 Nr: 2549-49.2016.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, IPSM, 

VHPSM, IPSM, LPSM, EMPS, ACS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Almeida Freitas - 

OAB:727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enio Martimiano da Cunha 

Junior - OAB:13695, Giuliano Martins Medeiros - OAB:21774-A, 

Marillian Vitória Alves de Farias - OAB:19.509/O, Terência Spedita 

Santos - OAB:6186

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a): ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR, para

devolução dos autos nº 2549-49.2016.811.0063, Código 98700, no prazo

de 24 (Vinte e Quatro) horas, sob. pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 91274 Nr: 36-45.2015.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, RFDC, YTFDS, AEFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE BERNARDO 

DUZANOWSKI - OAB:20005/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a): ANDRE BERNADO DUZANOWSKI, para

devolução dos autos nº 36-45.2015.811.0063, Código 91274, no prazo de

24 (Vinte e Quatro) horas, sob. pena de busca e apreensão

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 82909 Nr: 2459-80.2012.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 
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Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, GBdS, 

VAM, AdSdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTdS, AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sasenazy Soares Rocha 

Daufenbach - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON F. C. COUTINHO - 

OAB:9172-B, Jorge Jose Noga - OAB:3830

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a): CAROLINA APAZ FERRAZ, para devolução

dos autos nº 2459-80.2012.811.0063, Código 82909, no prazo de 24 

(Vinte e Quatro)

horas, sob. pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 92084 Nr: 872-18.2015.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSM, VMSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geandre Bucair Santos - 

OAB:7.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:29010

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a): GEANDRE BUCAIR SANTOS, para devolução

dos autos nº 872-18.2015.811.0063, Código 92084, no prazo de 24 (Vinte

e Quatro) horas, sob. pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 109580 Nr: 1647-28.2018.811.0063

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, TDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS, CFDS, EJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 109580-Roberto Wagner 

Barreto Barrios - OAB:22.723

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado: ROBERTO WAGNER BARRETO BARRIOS, para

devolução dos autos nº 1647-28.2018.811.0063, Código 109580, no prazo

de 24 (Vinte e Quatro) horas, sob. pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 108344 Nr: 609-78.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARF, ADOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO - 

OAB:14522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a): AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO, para

devolução dos autos nº 609-78.2018.811.0063, Código 108344, no prazo

de 24 (Vinte e Quatro) horas, sob. pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 91831 Nr: 622-82.2015.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFA, TPdS, GBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Apaz Ferraz - 

OAB:13.380MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a): CAROLINA APAZ FERRAZ, para devolução

dos autos nº 622-82.2015.811.0063, Código 91831, no prazo de 24 (Vinte

e Quatro) horas, sob. pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 91807 Nr: 598-54.2015.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OFA, VAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Apaz Ferraz - 

OAB:13.380MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a): CAROLINA APAZ FERRAZ, para devolução

dos autos nº 598-54.2015.811.0063, Código 91807, no prazo de 24 (Vinte 

e Quatro)

horas, sob. pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 86355 Nr: 2668-15.2013.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DP, RCFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTdS, AM, adc

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Jose Noga - OAB:3830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a): CAROLINA APAZ FERRAZ, para devolução

dos autos nº 2668-15.2013.811.0063, Código 86355, no prazo de 24 

(Vinte e Quatro)

horas, sob. pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 91830 Nr: 621-97.2015.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFAM, JEdAMJ, AdSdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Apaz Ferraz - 

OAB:13.380MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a): CAROLINA APAZ FERRAZ, para devolução

dos autos nº 621-97.2015.811.0063, Código 91830, no prazo de 24 (Vinte 

e Quatro)

horas, sob. pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 85353 Nr: 1578-69.2013.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAzk

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSCZK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rosa Ferreira - 

OAB:14.156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Augusto Magalhães - 

OAB:3.237/B, DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - OAB:, Fabiane Martins 

Mendes - OAB:19.639/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a): DIMAS SIMÕES FRANCO NETO, para

devolução dos autos nº 1578-69.2013.811.0063, Código 85353, no prazo

de 24 (Vinte e Quatro) horas, sob. pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 109393 Nr: 1480-11.2018.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GMPB, TKMPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S-SDEDMG, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Moreira Marinho - 
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OAB:18791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a): RODRIGO MOREIRA MARINHO, para devolução

dos autos nº 1480-11.2018.811.0063, Código 109393, no prazo de 24

(Vinte e Quatro) horas, sob. pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 80439 Nr: 2671-38.2011.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DP, SdSA, GARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, MdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso Infância e Juventude - OAB:0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Novis Neves 

Pereira Lima - OAB:, PAULO EMILIO DE MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 

3632, Ronlison Rondon Barbosa - OAB:6764

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a): OZANA BAPTISTA GUSMÃO, para devolução

dos autos nº 2671-38.2011.811.0063, Código 80439, no prazo de 24

(Vinte e Quatro) horas, sob. pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 103377 Nr: 883-76.2017.811.0063

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CGDSF, AMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em CORREIÇÃO.

 I - Com base nas regras impostas pelo Código de Processo Civil (CPC) e 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria (CNGC), 

constata-se que os autos encontram-se em ordem e sem irregularidade.

II – Tendo em vista que a sentença de fls. 66/70, transitou em julgado 

conforme certificado as fls. 72, determino que:

a) Cumpram-se os itens “b, c” com a urgência devida da referida 

sentença.

III – Com a vinda da nova certidão de nascimento, intimem-se os 

requerentes para que retirem o documento e, após nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos realizando as baixas e anotações devidas.

IV – As providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107257 Nr: 4127-13.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFAM, DPdEdMG, GM, MFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

4127-13.2017.811.0063, Protocolo 107257, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104041 Nr: 1444-03.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PVNDO, LGN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1444-03.2017.811.0063, Protocolo 104041, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112658 Nr: 4135-53.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, PSdSA, MPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

4135-53.2018.811.0063, Protocolo 112658, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105694 Nr: 2807-25.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, GMDS, MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2807-25.2017.811.0063, Protocolo 105694, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104026 Nr: 1429-34.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, GSN, GSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1429-34.2017.811.0063, Protocolo 104026, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101888 Nr: 5307-98.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, RWCS, 

LFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

5307-98.2016.811.0063, Protocolo 101888, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90918 Nr: 3446-48.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, CNDJ, LFdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilson Rosendo da Silva - 

OAB:6944

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3446-48.2014.811.0063, Protocolo 90918, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85983 Nr: 2257-69.2013.811.0063
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 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, AAdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2257-69.2013.811.0063, Protocolo 85983, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104683 Nr: 1952-46.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, IJLS, 

MBdLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1952-46.2017.811.0063, Protocolo 104683, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101138 Nr: 4642-82.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, EdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

4642-82.2016.811.0063, Protocolo 101138, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112616 Nr: 4102-63.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ASFB, 

ESFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

4102-63.2018.811.0063, Protocolo 112616, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106960 Nr: 3873-40.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, AGAIDC, 

TWDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3873-40.2017.811.0063, Protocolo 106960, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91725 Nr: 521-45.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, BAOdS, BdCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alessandra Silvério - 

Defensora Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

521-45.2015.811.0063, Protocolo 91725, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103824 Nr: 1267-39.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, LPCN, AMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 1267-39.2017.811.0063, Protocolo 103824, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101905 Nr: 5321-82.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ÍHFdA, 

RKFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 5321-82.2016.811.0063, Protocolo 101905, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97445 Nr: 1444-37.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, KMdS, RRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano André Viruel Martinez 

- Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1444-37.2016.811.0063, Protocolo 97445, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97868 Nr: 1834-07.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, CEdSC, AdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1834-07.2016.811.0063, Protocolo 97868, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91246 Nr: 6-10.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, RLOeS, AdSS, SLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC, EdMG
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 6-10.2015.811.0063, Protocolo 91246, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106861 Nr: 3784-17.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, BASC, 

MdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 3784-17.2017.811.0063, Protocolo 106861, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 111499 Nr: 3223-56.2018.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALM, AMDSM, CTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:6.588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

1) Intime-se o advogado da parte Autora para que informe no prazo de 05 

(cinco), o endereço de Luceila da Silva Filho, sob pena de extinção do 

processo;

2) Publique-se a decisão para ciência do advogado Dr. Hélcio Carlos Viana 

Pinto OAB/MT 6.588.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 110656 Nr: 2520-28.2018.811.0063

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGDS, GDSC, LEDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS CARVALHO 

SOUZA - OAB:3459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

1) Publique-se novamente o despacho de fls. 23, item “a” para intimação 

do advogado dos Requerentes, Dr. José Carlos Carvalho Souza OAB/MT 

3.459 se manifestar sob pena de ser comunicado à OAB/MT o abandono 

da causa;

2) Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 95073 Nr: 3531-97.2015.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, WARdF, ASdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP, Leidinéia Kátia Bosi - OAB:14.981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leila Maria de Almeida - 

OAB:9235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15488

 Vistos etc...,

 Trata-se de Ação de Suspensão do Poder Familiar c/c Guarda c/c pedido 

liminar, interposta pelo Ministério Público, em face da genitora Fernanda 

Rodrigues de Oliveira, em relação ao adolescente W.A.R. de F., com a 

concessão da guarda para o genitor Augusto Santos de Figueiredo.

Em petição às fls. 335/336, os genitores Augusto Santos de Figueiredo e 

Fernanda Rodrigues de Oliveira, informaram que transacionaram a 

respeito da guarda do adolescente Weverton Augusto Rodrigues 

Figuereido, na modalidade compartilhada, onde as despesas do jovem 

serão custeadas em 50% (cinquenta por cento) para cada genitor, juntado 

às fls. 337/339, Termo Consensual de Acordo, inclusive que o mesmo 

acordo foi proposto na Vara da Violência Doméstica onde também há um 

processo judicial envolvendo os genitores.

O Ministério Público manifestou-se às fls. 341, favorável a homologação 

parcial do termo de acordo, tão somente, para concessão da guarda 

compartilhada do adolescente aos seus genitores, na sequência, pela 

extinção e arquivamento do presente, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea b, do Código de Processo Civil.

Decido.

Pelo exposto, homologo parcialmente o acordo entabulado pelas partes às 

fls. 337/339, somente em relação a guarda do adolescente Weverton 

Augusto Rodrigues Figueiredo, que será exercida compartilhada entre os 

genitores Augusto Santos de Figueiredo e Fernanda Rodrigues de Oliveira, 

e, em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, JULGO EXTINTO o Processo, com Julgamento do Mérito, nos 

termos do art. 487, III, “b” do Novo Código de Processo Civil.

Expeça-se Termo de Guarda Compartilhada do adolescente Weverton 

Augusto Rodrigues Figueiredo, em favor dos genitores Augusto Santos de 

Figueiredo e Fernanda Rodrigues de Oliveira.

Intimem-se. Cumpra-se.

Publique-se para ciência dos advogados da Requerida.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

 Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

devidas.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 36831 Nr: 5725-27.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BATOLOMEU ALONSO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Motta Soares 

- OAB:18.555, RAFAEL ANTÔNIO DE MORAES DUARTE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosalvo Pinto Brandão - 

OAB:

 Vistos.

Estando o valor exequendo integralmente consignado em juízo e não 

havendo insurgência das partes, nos termos do artigo 924, II do Código de 

Processo Civil, reconheço como satisfeito o crédito reivindicado e, 

consequentemente, julgo extinta a presente execução.

Autorizo a expedição de alvará em favor da parte credora, observando-se 

os dados bancários por ela indicados e o disposto no Provimento 68/2018 

do CNJ, que dispõe sobre a unificação dos procedimentos referentes ao 

levantamento de depósitos judiciais.

Intimem-se as partes dando-lhes ciência desta decisão, para que, caso 

queiram, no prazo de 2 dias, manifestem-se nos autos, sob pena de tácita 

concordância quanto à expedição do alvará.

Decorrido o prazo in albis, expeça-se alvará.

Em seguida, arquive-se imediatamente, considerando que, ante o depósito 

voluntário efetuado pela parte devedora e a expressa concordância da 

parte credora, não há interesse recursal de nenhuma delas.

Cuiabá – MT, ____ de outubro de 2018.

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago
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 Cod. Proc.: 23467 Nr: 5806-44.2005.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condomínio Edifício Vitória Régia - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sanecap - Companhia de Saneamento da 

Capital

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célia Regina Cursino Ferraz - 

OAB:3.020, REGINA MARIA DE MORAIS - OAB:3255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erick Leite Ferreira - 

OAB:6952MT

 Fls._____

 Rub.____

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

 ___________________________________________

Portaria de Restauração de Autos

O Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT, 

Dr. Wladymir Perri, considerando o esgotamento de todas as providências 

cabíveis visando a localização dos autos do processo nº. 2775/2005 

(Código 23467), no qual figuram como partes CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 

VITÓRIA REGIA-ME (reclamante) e SANECAP – COMPANHIA DE 

SANEAMENTO DA CAPITAL (reclamado).

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar que sejam restaurados os referidos autos. Ao Cartório 

Distribuidor para providências;

Art. 2º- citar a parte reclamada para se manifestar sobre a referida 

restauração e, caso queira, exibir cópias, contrafés e demais 

reproduções que tenha em seu poder, no prazo de 05(cinco) dias (art. 

1.065 do CPC).

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2018.

WLADYMIR PERRI

Juiz de Direito, em substituição legal.

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 31635 Nr: 450-60.2008.811.0072

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Névio Benedito de Souza Neves Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Fernandes de Souza - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846 A/MT, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT, 

Róber César da Silva - OAB:4784/MT

 Vistos,

Defiro o pleito de ref. 113 para determinar o imediato desbloqueio do valor 

de R$11.823,92 (onze mil oitocentos e vinte e três reais e noventa e dois 

centavos) constrito na conta bancária mantida junto ao Banco Safra.

Intime-se.

Após, arquive-se o feito.

Cumpra-se.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 31211 Nr: 158-75.2008.811.0072

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanilce Neves Saikkonen

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cícero Alves Leite - OAB:10.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Verifico que a Seguradora deveria ter efetuado o depósito do valor 

devidamente corrigido, porém depositou somente 25% do valor inicialmente 

depositado.

 Desse modo, intime-se a Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A. para que, no prazo de quinze dias, efetue o depósito do valor 

remanescente, sob pena de penhora.

Intimem-se.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001860-09.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERINALDO DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, no prazo 

legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001574-65.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GELSO FRANCISCO BIAZUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001574-65.2017.8.11.0001 REQUERENTE: GELSO FRANCISCO BIAZUS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA 

PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, ajuizada por GELSO 

FRANCISCO BIAZUS, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando que o ente público seja compelido a fornecer uma prótese de 

perna mecânica. A tutela de urgência foi indeferida. Citado, o requerido 

apresentou contestação, contudo, a audiência de conciliação foi 

cancelada tendo em vista que o requente encontra-se com seu estado de 

saúde debilitado. Passa-se ao julgamento. I - DA ALEGADA AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR Alega o requerido pela ausência de interesse de agir, 

posto se tratar de uma pretensão individual do requerente, afirmando que 

o Estado deve apenas tutelar a saúde pública em âmbito coletivo. A 

alegação não merece prosperar, posto que o direito aqui discutido se trata 

de direito indisponível, que interessa a toda a coletividade. Assim, 

rejeita-se a preliminar invocada. II - MÉRITO É cediço o dever do Estado 

(União, Estado e Municípios) garantir o direito e acesso à saúde para 

todos, em decorrência do princípio da universalidade e da igualdade. 

Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

reconhece o dever do Estado, lato sensu, ou seja, por todos os seus 

entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de 

assegurar o direito à saúde, na forma dos artigos 6º, 23, II e 196, todos da 

Constituição Federal, de modo solidário. (Precedentes: AI 550.530-AgR, 

rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 26-6-2012, Segunda Turma, DJE 

de 16-8-2012; RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, DJe-050 -PUBLIC 16-03-2015 ). O ente público tem o dever de 

fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social 

assegurado pela Constituição Federal, como sendo direito básico de todo 

cidadão, de acordo com os artigos 196 e 197, sendo dever do Estado 
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desenvolver e assegurar políticas públicas que visem à redução de 

doenças, à proteção e à recuperação da saúde. Assim, visando garantir 

tais direitos constitucionais, foram estabelecidas quatro diretrizes básicas 

para as ações de saúde: direção administrativa única em cada nível de 

governo; descentralização político administrativa; atendimento integral, 

com preferência para as atividades preventivas; e participação da 

comunidade. Além disso, o Sistema Único de Saúde está baseado no 

financiamento público e na cobertura universal das ações de saúde. 

Dessa forma, para que o Estado possa garantir a manutenção do sistema, 

é necessário que se atente também para a estabilidade dos gastos com a 

saúde e, consequentemente, para a captação de recursos[1] . Isso se dá 

em prol da garantia do direito à saúde por meio de política pública e a 

estabilidade dos recursos de modo a impor limites à ingerência do Poder 

Judiciário na implementação de políticas públicas, em virtude do efeito 

multiplicador das decisões judiciais e a imprevisibilidade do impacto no 

orçamento, com reflexos nas ações e programas já estabelecidos pelo 

Poder Público. A Constituição Federal, ao assegurar o direito à saúde, 

refere-se, em princípio, à efetivação de políticas públicas que alcancem a 

população como um todo, garantindo o acesso universal e igualitário, e 

não às situações individualizadas (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Com 

isso, é preciso ter cautela na apreciação dos pedidos desta natureza, sob 

pena do Judiciário imiscuir-se na esfera de competência do Executivo e do 

Legislativo, interferindo na política de distribuição de saúde a todos os 

cidadãos, priorizando o direito de uma pessoa em detrimento do direito de 

uma coletividade, por isso a necessidade de se comprovar a necessidade 

do recebimento da prótese de perna mecânica, justificando assim, o 

sacrifício do interesse público em função do interesse particular. In casu, 

extrai-se do receituário medico (id. 10119420 - Pág. 2) a necessidade da 

prótese exoesqueletica, considerando que o requerente sofreu uma 

amputação em 29/10/15. Consta ainda nos autos a abertura de processo 

administrativo para concessão da prótese transfemural (id 10119392), 

sendo que o requerente em sede de impugnação à contestação (id. 

14192141) informa que está há mais de 02 (dois) anos aguardando o 

recebimento da prótese, prazo este extremamente extenso. Sabe-se que 

próteses não só auxiliam no desempenho das atividades diárias, gerando 

maior qualidade de vida, como também são essenciais para a manutenção 

da saúde, pois evitam o comprometimento das demais funções de 

mobilidade. Sobre isso, segue jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO - 

DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE CIRURGIA E PRÓTESE – 

URGÊNCIA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓTESE FORNECIDA 

GRATUITAMENTE PELO SUS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se 

tratando de saúde, preconiza o artigo 196 da CF/88, que é direito de todos 

e dever do Estado, a ser garantido por políticas sociais e econômicas que 

visem redução do risco de doença e outros agravos, bem como ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação. Considerando que o Apelante/Autor não se 

desincumbiu do ônus da prova de comprovar a impossibilidade de 

substituição pela prótese fornecida gratuitamente pelo SUS, tenho que 

merece prosperar, em parte, a irresignação da parte autora, para 

determinar a realização do procedimento cirúrgico com prótese nacional 

fornecida pelo SUS. (Ap 141459/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) Assim, conclui-se que pelos 

documentos que instruem a inicial e pelo parecer técnico do NAT, 

vislumbra-se de forma inequívoca a necessidade da realização do 

procedimento pleiteado. Importante ainda mencionar o que dispõe o artigo 

37, inciso XXI, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei de 

Licitações Públicas, mencionando sobre a forma de aquisição de bens e 

serviços pela Administração para garantir a aplicação do princípio 

constitucional da isonomia e a proposta mais vantajosa para o ente público 

contratante - vedando a adoção do critério marca nas compras efetuadas. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

CONDENAR o Estado de Mato Grosso na OBRIGAÇÃO DE FAZER no 

sentido de viabilizar à parte requerente uma prótese de perna mecânica, 

no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme prescrição médica, com 

aplicação pela rede pública, e respeitando o teto deste Juizado Especial. 

Por consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 

2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juiz de Direito. Edine Guerra Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal [1] (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ) [1] PRECEDENTES: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – 

CIRURGIA – HONORÁRIOS – CAUSALIDADE E EQUIDADE – APELOS 

DESPROVIDOS. (...) A multa cominatória deve ser direcionada ao gestor 

público para o caso de descumprimento da decisão judicial, porque o 

erário público não deve ser penalizado ou responsabilizado pela omissão 

de seus servidores. (TJMT Apelação / Remessa Necessária 78069/2016, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 15/08/2016) 

CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – REEXAME NECESSÁRIO – SAÚDE – CIRURGIA 

COM RESERVA DE UTI - URGÊNCIA DEMONSTRADA – TUTELA 

ANTECIPADA – DEFERIMENTO - RATIFICAÇÃO POSTERIOR – SENTENÇA 

CONFIRMADA. (...) Estando evidenciado que a atuação pública se revela 

ineficiente, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir na gestão, 

produzindo decisões aditivas, destinadas a garantir resolutividade, 

notadamente em face de direitos fundamentais indisponíveis. (TJMT 

ReeNec 57297/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 

10/07/2015)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015135-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PASCOLI ROMANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA RODRIGUES ROMANI OAB - MT5822/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1015135-02.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SERGIO PASCOLI ROMANI 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de AÇÃO 

COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, ajuizada 

por SÉRGIO PASCOLI ROMANI, em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando que os entes públicos 

sejam compelidos a fornecer o medicamento ENALIDOMIDA (REVLIMID) 5 

MG. O requerente alega ser portador de mieloma múltiplo – câncer de 

medula óssea (CID 90.1), razão pela qual necessita do fármaco. O NAT, 

em parecer, informou que: “A lenalidomida é uma substância nova para o 

tratamento de pacientes com mieloma múltiplo refratário ou que 

reapareceu, que receberam ao menos um esquema prévio de tratamento.” 

A tutela de urgência foi indeferida na movimentação de id n. 13600965. 

Citados, os requeridos apresentaram contestação, contudo, não 

compareceram à audiência de conciliação. Assim, considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015) deixo de 

aplicar os efeitos da revelia. Decido. I – PRELIMINAR - DA ALEGADA 

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL Alega o requerido Estado de 

Mato Grosso pela ausência de interesse de agir, posto se tratar de uma 

pretensão individual do requerente, afirmando que o Estado deve apenas 

tutelar a saúde pública em âmbito coletivo. A alegação não merece 

prosperar, tendo em vista que o direito aqui discutido se trata de direito 

indisponível, que interessa a toda a coletividade. Assim, rejeita-se a 

preliminar invocada. II – DO MÉRITO O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido, julgando antecipadamente a lide. Convém mencionar, de pronto, 
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que o Município de Cuiabá apresentou equivocadamente contestação de 

outro processo, contudo junto documento sob o id n. 14262830 

informando a impossibilidade do fornecimento do medicamento, uma vez 

que este não é contemplado em portarias e manuais na lista de 

medicamentos padronizados pelos estabelecimentos credenciados pelo 

SUS. O STJ fixou recentemente requisitos para a concessão de 

medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, veja-se: A 

concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do 

SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: 1) 

Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado 

expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou 

necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento 

da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) Incapacidade 

financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 

3) Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa). STJ. 1ª Seção. REsp 1657156-RJ, Rel. Min. 

Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo). Da 

análise detida dos autos percebe-se no documento de id n. 13468725 que 

o Senhor Sérgio é pessoa idosa, de 80 (oitenta) anos de idade, e que está 

acometido de Mieloma Múltiplo (câncer de medula óssea CID 90.0), sendo 

que o referido documento menciona o seguinte: “(...) A medicação que 

poderia substituir a lenalidomida do SUS é a talidomida, mas os efeitos 

colaterais da mesma em pacientes muito idosos (acima de 75 anos) são 

proibitivos para uso nessa população (constipação, neuropatia periférica 

grave), além da superioridade terapêutica inquestionável da lenidomida 

comparada à talidomida, já que se trata de medicação mais moderna com 

varias evidencias cientificas e na literatura especializada que embasam a 

sua indicação.” Ademais, a impossibilidade financeira para aquisição do 

medicamento se verifica da declaração de hipossuficiência no documento 

de id n. 13468690, e do comprovante de aposentadoria em id n. 13468710. 

De outro lado, o registro do medicamento na ANVISA pode ser facilmente 

visualizado em visita eletrônica ao site “https://consultas.anvisa.gov.br/”, 

sendo que na data de hoje, em consulta por mim realizada, pude verificar 

que o medicamento tem autorização para ser comercializado até dezembro 

de 2022, consoante o número de registro 196140002 e processo n. 

25351.757160/2015-60. Dessa maneira, tem-se que todos os requisitos 

para a concessão do medicamento aqui pugnado estão contemplados, 

pois demonstrada a sua imprescindibilidade e impossibilidade de 

substituição por outros medicamentos contemplados na tabela do SUS, a 

impossibilidade de aquisição pelo requerente, e o registro do medicamento 

na ANVISA. O ente público tem o dever de fornecer os meios 

indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela 

Constituição Federal, como sendo direito básico de todo cidadão, de 

acordo com os artigos 196 e 197, sendo dever do Estado desenvolver e 

assegurar políticas públicas que visem à redução de doenças, à proteção 

e à recuperação da saúde. Assim, visando garantir tais direitos 

constitucionais, foram estabelecidas quatro diretrizes básicas para as 

ações de saúde: direção administrativa única em cada nível de governo; 

descentralização político administrativa; atendimento integral, com 

preferência para as atividades preventivas; e participação da comunidade. 

Além disso, o Sistema Único de Saúde está baseado no financiamento 

público e na cobertura universal das ações de saúde. Dessa forma, para 

que o Estado possa garantir a manutenção do sistema, é necessário que 

se atente também para a estabilidade dos gastos com a saúde e, 

consequentemente, para a captação de recursos[1] . Isso se dá em prol 

da garantia do direito à saúde por meio de política pública e a estabilidade 

dos recursos de modo a impor limites à ingerência do Poder Judiciário na 

implementação de políticas públicas, em virtude do efeito multiplicador das 

decisões judiciais e a imprevisibilidade do impacto no orçamento, com 

reflexos nas ações e programas já estabelecidos pelo Poder Público. A 

Constituição Federal, ao assegurar o direito à saúde, refere-se, em 

princípio, à efetivação de políticas públicas que alcancem a população 

como um todo, garantindo o acesso universal e igualitário, e não às 

situações individualizadas (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Com isso, é 

preciso ter cautela na apreciação dos pedidos desta natureza, sob pena 

do Judiciário imiscuir-se na esfera de competência do Executivo e do 

Legislativo, interferindo na política de distribuição de saúde a todos os 

cidadãos, priorizando o direito de uma pessoa em detrimento do direito de 

uma coletividade, por isso a necessidade de se comprovar a 

urgência/emergência do caso, demonstrando o não recebimento do 

atendimento necessário à sua patologia, justificando assim, o sacrifício do 

interesse público em função do interesse particular. In casu, verifica-se 

que o requerente está acometido de câncer de medula óssea, sendo que 

já foi submetido a outras alternativas infrutíferas de tratamento, 

fazendo-se necessário o uso do medicamento Lenalidomida. Desta feita, 

negar ao paciente a utilização de medicamento para tratamento de câncer, 

dada as circunstâncias avassaladoras e rápidas da enfermidade, é o 

mesmo que desconsiderá-lo como pessoa humana. Ressaltando que se 

trata de direito fundamental à saúde, e dever do Estado de desenvolver e 

assegurar políticas públicas que visem à redução de doenças, à proteção 

e à recuperação da saúde. Assim, cabe ao Poder Judiciário, nos termos 

do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, reparar a lesão ou 

ameaça a direito no caso de omissão ou negativa do ente público em 

cumprir o que lhe compete (TJ/MT AI 54143/2014, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, 

Publicado no DJE 03/03/2015). O direito à saúde consubstancia-se em 

direito indisponível, de regramento auto-aplicável, de maneira que o SUS 

deve prestar atendimento e fornecer tratamento adequado às pessoas 

que necessitam. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR os requeridos 

a viabilizarem o medicamento Lenalidomida (Revlimid), no prazo de 15 

(quinze) duas, nos moldes da prescrição médica, e JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juiz de Direito. Edine Guerra Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cuiabá, data publicada no 

sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição 

legal [1] (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, 

PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 

DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 )

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001481-05.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

I.S.MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1001481-05.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: I.S.MORAIS SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o 

relatório. I.S.MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ajuizou a 

ação de execução em face do ESTADO DO MATO GROSSO, objetivando o 

recebimento de honorários advocatícios de defensor dativo arbitrados à 

IANDRA SANTOS MORAIS, nos processos Códigos: 35116 e 33740, em 

trâmite junto a Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT, que perfazem 

o montante atualizado de R$ 9.680,55 (Nove mil, seiscentos e oitenta reais 

e cinquenta e cinco centavos). Verifico que a exequente se tronou titular 

do crédito através do instrumento particular de cessão de crédito juntado 

no Num. 12373731. Citado, o Estado quedou-se inerte (Num. 16139353). 

Decido. À vista da legislação pertinente, HOMOLOGO os cálculos no valor 

de R$ 9.680,55 (Nove mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e cinco 

centavos), referente aos honorários de defensor dativo arbitrados nos 

processos de Código: 35116 e 33740, em trâmite na Vara Única da 

Comarca de Campinápolis-MT; e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente 

as certidões originais no Cartório, que deverá retê-las para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da Vara Única da Comarca de 
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Campinápolis-MT acerca da presente execução e pagamento. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se e intime-se. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 340, DE 29 DE OUTUBRO DE 2018

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar o servidor Eduardo Rocha Passos, matrícula nº 5674, 

como Gestor Administrativo 2, na Central de Administração, no período de 

1º a 20 de dezembro de 2018, em razão do usufruto de férias d o servidor 

Paulo Rodrigues de Oliveira, matrícula nº 5666.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 341, DE 30 DE OUTUBRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar a servidora Maria Luiza Soares, matrícula nº 4710, 

como Gestora Administrativo 3, na Central de Administração, no período 

de 10 a 19 de dezembro de 2018, em razão do usufruto de férias da 

servidora Sônia Godas Galhardo, matrícula nº 5672.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 339, DE 29 DE OUTUBRO DE 2018

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar o servidor Adão Pimentel da Silva, matrícula nº 1902, 

como Gestor Administrativo 3, na Central de Administração, no período de 

05 a 14 de novembro de 2018, em razão do usufruto de férias da 

servidora Márcia Célia Camarim Guabiroba, matrícula nº 4714.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 338, DE 29 DE OUTUBRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar o servidor Adão Pimentel da Silva, matrícula nº 1902, 

como Gestor Administrativo 3, na Central de Administração, no período de 

05 a 19 de dezembro de 201 8, em razão do usufruto de férias da 

servidora Sônia Aparecida dos Santos Barreto , matrícula nº 2838.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 895482 Nr: 3693-73.2018.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE DÉCIO FERREIRA PAES, NILZA CARVALHO 

PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIRA FALCO - 

OAB:21813/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Trata-se de pedido de restituição de custas processuais indevidamente 

pagas pelo Espólio de Décio Ferreira Paes, representado pela 

inventariante Nilza Carvalho Paes, em relação aos autos de código 701365 

de numeração única 934348.2011.811.0003 da 4ª Vara Cível desta 

Comarca.

De acordo com a certidão de fls. 25 e demais documentos constantes nos 

autos constata-se que houve duplicidade de recolhimento de custas e 

taxa judiciária nos autos de numeração única 9443-48.2011.811.0003, 

código 701365, arquivado pela 4ª Vara Cível.

Dessa forma, em consonância com a Instrução Normativa SCA nº. 

02/2011 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, defiro o pedido 

de restituição da quantia paga em duplicidade pelo Espólio de Décio 

Ferreira Paes representado pela inventariante Nilza Carvalho Paes, 

devendo a Secretaria desta Diretoria adotar as providências necessárias 

junto ao Departamento de Arrecadação do Tribunal de Justiça para a 

devolução à requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 909701 Nr: 8126-23.2018.811.0003

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SHIGUERU KAWAMURA, KAVAMURA 

YASSUO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO 1° 

OFICIO DA COMARCA DE RONDONOPOLIS, TABELIA DO 1º 

TABELIONATO E REGISTRO DE IMOVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO PONTES - 

OAB:16.316/MT, SANDRO SOARES GIGLIO - OAB:15.474/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Trata-se de Pedido de Retificação de Registro de Imóvel apresentado pelo 

espólio de SHIGUERU KAWAMURA representado pelo inventariante 

KAVAMURA UASSUO em desfavor do Cartório do Primeiro Tabelionato e 

Registro de Imóveis desta Comarca de Rondonópolis-MT.

I – Verificando que o requerente consta com idade superior a 60 

(sessenta) anos, defiro o pedido de prioridade no trâmite processual 

estabelecido pela Lei 10.741/03 – Estatuto do Idoso.

Na forma estabelecida pela CNGC, conste nos autos a individualização 

(tarja/anotações) que possa identificar tal benefício.

II – Quanto ao pedido de Justiça Gratuita, por essência, os Processos 

Administrativos têm garantida gratuidade decorrente do comando 

imperativo da Constituição por tratarem de matérias que na maioria das 

vezes a Administração Pública figura como parte interessada.

No mesmo seguimento, o Código de Processo Civil em seu artigo 98, 

estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.”

 A matéria também está disciplinada na Consolidação das normas gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso:

“Art. 469. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição 

inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo 

ou em recurso”.

Assim, defiro o pedido assegurando ao requerente os benefícios da 

Justiça Gratuita.

III – Na Forma Prevista pela Lei de Registros Públicos, intime-se o Cartório 

de Registro de Imóveis desta Comarca para que apresente resposta em 15 

(quinze) dias.

IV – Defiro o pedido constante às fls. 12, item “a”, devendo a Secretaria 

deste juízo observar no nome dos advogados ali mencionados quando da 

realização de publicação das decisões proferidas no processo, seguindo 

o comando do artigo 272 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se

Central de Arrecadação e Arquivamento
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819928 Nr: 2897-53.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSME DA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON CIRILO DE REZENDE - 

OAB:OAB/MT 21733/O, WELSON GAÍVA MARINO - OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 137,76 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418826 Nr: 1267-06.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDSO, ROSELI TELES DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON OLIVEIRA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 207,87 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 421391 Nr: 3670-45.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDCRDSDMG-S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BETHANIA MENESES DIAS - 

OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 137,76 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780560 Nr: 6429-69.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHAEL DOUGLAS ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:14012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:OAB/MT8506A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 137,76 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801671 Nr: 15056-62.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAIO MATOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT9708A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 203,13 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452068 Nr: 7247-60.2011.811.0003

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE WILLIAN ALVES DA SILVA E CIA LTDA ME, 

JOSUÉ WILHAN ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEISS E NAKAYAMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - OAB:11843, RAFAEL 

NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX PAULO DE SOUSA E 

SILVA - OAB:13965/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE IMPUGNANTE para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 137,76 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430243 Nr: 12175-25.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMIO MOURA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDEO SOM CELULARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT, MARCOS EDUARDO MOREIRA SIQUERI - 

OAB:11733/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

353,61 e Taxa Judiciária no valor R$ 158,61 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 731311 Nr: 11739-27.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON PEREIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME HENRIQUE PESTANA 

- OAB:OAB/MT 16.145, WANDERSON CLAYTON PESTANA - 

OAB:16.728-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT/8506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 158,59 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763677 Nr: 15213-69.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA POHL MOREIRA DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE RONDONOPOLITANA DE 

EDUCACAO LTDA - EPP OU SOCIEDADE EDUCACIONAL 

RONDONOPOLITANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO FILHO - OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 137,76 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 880670 Nr: 10511-75.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFRO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE CATARINA SPONCHIADO 

BISSOLOTTI - OAB:32569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 137,76 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782572 Nr: 7228-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE ROGÉRIA CLETO MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECOLAR.COM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, MARÍLIA MICKEL MIYAOTO - OAB:OAB/SP 271.431, 

Rafael Soares Domingues Nogueira - OAB:OAB/ GO 28.350

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

347,49 e Taxa Judiciária no valor R$ 137,76 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715590 Nr: 10883-97.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE MARIA GARCIA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

174,70 e Taxa Judiciária no valor R$ 68,88 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 76,43 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 499 de 790



 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417588 Nr: 54-62.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA CASA DO PAO LTDA ME, 

JOSE CARNELOSSI FILHO, DOUGLAS NOGUEIRA, JEFFERSON 

GONÇALVES SANTANNA NOGUEIRA, GETHRO NOGUEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 54-62.2009.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: PANIFICADORA CASA DO PAO LTDA ME e JOSE 

CARNELOSSI FILHO e JEFFERSON GONÇALVES SANTANNA NOGUEIRA e 

GETHRO NOGUEIRA JUNIOR e DOUGLAS NOGUEIRA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Jose Carnelossi Filho, Cpf: 

20704810930, Rg: 691.090 SSP PR, brasileiro(a), divorciado(a), bancário, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

Executados(as): Jefferson Gonçalves Santanna Nogueira, Cpf: 

66713552153, Rg: 10306579 SSP MT Filiação: Jefferson Nogueira e Maria 

Cristina Gonçalves Nogueira, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no disposto no artigo 612 § 5º da CNGC-TJMT.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 136,83

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 31 de outubro de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 414217 Nr: 9874-42.2008.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO MACHADO TRINDADE, MARIA JOSE BISPO 

GOMES TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA PIMENTEL JACOBINA, 

ANTONIO MARIANO JACOBINA NETO, ALFREDO MIGUEL SABÓ, REGINA 

CELIA ROBERTO SABÓ, NAZIH MELHEM HAMZE, NAJIA E-AMAR HANZE, 

CARLOS IHAMBER HUGUENEY D REZENDE, ESPÓLIO DE REFAAT NAIM 

CHARAFEDDINE, LABIB MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, ANA 

LARA MANIA LORDANI REZENDE, ZAHIA ANIS ABOU DIAB, SAMIR 

MELHEM HAMZE, SALIM TABET HAMZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT, 

PEDRO RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - OAB:15615

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 9874-42.2008.811.0003

ESPÉCIE: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: RONALDO MACHADO TRINDADE e MARIA JOSE 

BISPO GOMES TRINDADE

PARTE REQUERIDA: MARIA AUXILIADORA PIMENTEL JACOBINA e 

ANTONIO MARIANO JACOBINA NETO e ALFREDO MIGUEL SABÓ e 

REGINA CELIA ROBERTO SABÓ e NAZIH MELHEM HAMZE e NAJIA 

E-AMAR HANZE e LABIB MELHEM HANZE e ZAHIA ANIS ABOU DIAB e 

ANIS MELHEM HAMZE e SALIM TABET HAMZE e SAMIR MELHEM HAMZE e 

ESPÓLIO DE REFAAT NAIM CHARAFEDDINE e CARLOS IHAMBER 

HUGUENEY D REZENDE e ANA LARA MANIA LORDANI REZENDE

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Antonio Mariano Jacobina Neto, Cpf: 

11934581100, Rg: 98945-6 SSP MT, brasileiro(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

 Requerido(a): Maria Auxiliadora Pimentel Jacobina, Cpf: 49628135104, Rg: 

70461-0 SSP DF, data de nascimento: 08/01/1952, auxiliar de enfermagem, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no disposto no artigo 612 § 5º da CNGC-TJMT.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 347,67

Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 136,23

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 152,86
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Rondonópolis - MT, 31 de outubro de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003280-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENKO FLEX COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DE COLCHOES 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003280-14/2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. Réu: Kenko Flex Comercialização e 

Industrialização de Colchões Ltda - Epp. Vistos, etc. Atentando pela 

circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o 

Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio on line de 

valores e requisição de informações, bem como, o convênio “Infojud”, hei 

por bem em deferir o pedido de busca de endereço do réu (fl.69 – 

correspondência ID 14291577), conforme extratos em anexo. Intime-se a 

parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de 

direito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 25 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003108-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODONETTO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003108-38/2017 Ação: Monitória Autor: Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda. Réu: Rodonetto Serviços e Transportes Ltda. Vistos, etc. 

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, o convênio 

“Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço do réu 

(fl.119 – correspondência ID 12901457), conforme extratos em anexo. 

Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o 

que de direito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004886-77.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEU AZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (RÉU)

DANYELLE PUNDRICH VALADAO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004886-77/2016 Ação: Monitória Autor: Banco do Brasil S.A. Réus: 

Céu Azul Indústria E Comércio De Cereais Ltda e Outra. Vistos, etc... 

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, hei por bem em deferir o 

pedido de busca de endereço dos réus (fl.113 – correspondência ID 

13836002), conforme extratos em anexo. Intime-se a parte autora, para 

que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 25 de outubro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001230-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR ALVES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS OAB - MT16865/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMPLICIO BORGES DE CARVALHO (RÉU)

MARIA DE LOURDES ROSA TERRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001230-78/2017 Ação: Adjudicação Compulsória Autor: Josimar Alves 

Moreira. Réus: Simplicio Borges de Carvalho e Outra. Vistos, etc... 

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, hei por bem em deferir o 

pedido de busca de endereço dos réus (fl.46 – correspondência ID 

9746047, fl.03 – item “b”), conforme extratos em anexo. Intime-se a parte 

autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 25 de 

outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007182-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA S.A. (REQUERIDO)

 

Do advogado da requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 352182 Nr: 7173-16.2005.811.0003

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCI BARROS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CASTOR DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE JESUS COSTA 

NASCIMENTO - OAB:PA/7561, GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUNIOR SERGIO MARIM - 

OAB:6.295, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 Intimação do advogado da parte requerida para, no prazo legal, 

apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 121/129.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 372387 Nr: 825-45.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

LEILA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Do advogado da parte autora para complementar a diligência do oficial de 

justiça do bairro Fazenda Jaguari, Pedra Preta-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 334595 Nr: 3890-19.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON SPARTALIS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RUBENS SELICANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON SPARTALIS TEIXEIRA - 

OAB:3497-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT

 Intimação do advogado da parte autora para efetuar o depósito da 

diligência do bairro Centro na Central de Pagamento de Diligências – CPD, 

nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 421106 Nr: 3384-67.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE AIRTON ANTONIO ALTHEMEYER, JANETE 

KURZ PETRY ALTHEMEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, DANIEL DA 

SILVA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:OAB/MT 3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILSON NUNIS - 

OAB:7995/MT, ILMAR SALES MIRANDA - OAB:OAB/MT 5.388

 Do advogado Jairro João Pasqualotto, para devolver os autos no prazo de 

(3) três dias, sob pena de perder o direito de vista, e incorrer em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo, nos termos do artigo 234 § 2º 

do Código de Processo Civil.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002438-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO JOSE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA OAB - MT16137-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DAVID CORDEIRO (EXECUTADO)

VILMA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO (EXECUTADO)

APARECIDO CAMILO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1002438-63.2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Autor: Alberto 

José Araujo Réus: Antonio David Cordeiro e Outro Vistos, etc... Alberto 

José Araújo, com qualificação nos autos, ingressou com a presente ação 

em desfavor de Antonio David Cordeiro e Vilma Aparecida Cordeiro de 

Carvalho, com qualificação nos autos. Num primeiro momento foi 

determinada a emenda da inicial ID-12751594 e ratificado ID-13684775, 

não cumprindo o determinado, consoante informa a certidão ID-14363131, 

sobrevindo a sentença extintiva ID-14377279. Da decisão, o autor 

ingressou com recurso de apelação ID-14951122, vindo-me os autos 

concluso ID-16250098. D e c i d o: Dispõe o artigo 331 do Código de 

Processo Civil que “Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, 

facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se”. Analisando a 

questão posta à liça, não vejo nenhum elemento plausível no sentido de 

que a decisão deva ser modificada, razão pela qual, mantenho-a. Com 

fulcro no § 1°, do artigo 331 do Código de Processo Civil, determino a 

intimação dos réus para responderem o recurso, querendo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 31/outubro/2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007562-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007562-61.2017 Ação: Restituição c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Francisca Pereira do Nascimento Réu: Banco BMG S/A Vistos, 

etc... FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação 

de Restituição c/c Indenização por Dano Moral' em desfavor de BANCO 

BMG S/A, aduzindo: “Que, percebe benefício previdenciário e nesta 

condição, realizou contratos de empréstimo consignado junto ao réu, 

sendo informada que o pagamento seria realizado com descontos mensais 

diretamente de seu benefício; que, meses após a celebração do 

empréstimo celebrado, foi surpreendida com desconto ‘reserva de margem 

de cartão de crédito’, desconto esse que é muito diferente de um 

empréstimo consignado; que, entrou em contato com o réu para 

esclarecimento e só então foi informada que o empréstimo formalizado não 

se tratava de um empréstimo consignado normal, mas sim de uma reserva 

de valores em um cartão de crédito; que, os referidos serviços em 

momento algum foram solicitados ou contratados, já que apenas requereu 

e autorizou empréstimo consignado e não via cartão de crédito com 

reserva de margem consignável; que, o réu tem o dever de informar o 

consumidor; que, o réu realizou uma simulação de contratação de 

empréstimo de cartão de crédito consignado, tendo em vista que o cartão 

sequer foi utilizado e os descontos ocorrem como se assim tivesse 

ocorrido; que, cristalino que o réu incidiu em falha na prestação dos 

serviços, do que decorreram danos à esfera moral e patrimonial da autora, 

assim, requer a procedência da ação, com a condenação do réu na 

restituição do valor despendido, indenização por danos morais, bem como 

nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de 

R$ 11.681,64 (onze mil, seiscentos e oitenta e um reais, sessenta e quatro 

centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”. O 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido, não sobrevindo 

nenhum recurso, bem como designada audiência de conciliação, a qual se 

realizou, não se obtendo êxito. Devidamente citado, contestou o pedido, 

onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pela autora, 

dizendo: “Que, a autora celebrou contrato de uso de cartão de crédito n° 

4623105, sendo que, em razão da contratação, recebeu um cartão de 

crédito e débito BMG Card Mastercad para uso pessoal de n° 

259.2209.2241.7127; que, a modalidade de contratação foi amplamente 

explicada e evidenciada desde o início, sendo que a forma de contratação 

consta no cabeçalho do instrumento contratual, de forma legível e clara, 

no qual há assinatura da autora; que, a autora realizou saques nos 

valores de R$ 1.065,90 e R$ 124,00; que, quando ao pagamento do valor 

restante da fatura, cabe à parte quitá-lo através de boleto que chega em 

sua residência; que, não há nenhuma irregularidade na formação do 

contrato; que, não obrou com culpa, por isso, não há que se falar em dano 

moral; que, sempre agiu no estrito cumprimento do contrato, assim, não há 

repetição do indébito, portanto, deve a ação ser julgada improcedente, 

com a condenação da autora nos ônus da sucumbência. Junta 

documentos”. Sobre a contestação, manifestou-se a autora. Foi 

determinada a especificação das provas, tendo a parte autora requerido o 
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julgamento antecipado da lide; e, o réu, nada requereu, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de 

dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental 

carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro 

desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com 

amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Francisca 

Pereira do Nacimento aforou a presente ação de restituição de valores c/c 

indenização por danos morais em desfavor da empresa Banco BMG S/A, 

porque, segundo a inicial, realizou contratos de empréstimo consignado 

junto à instituição financeira, acontece que o réu realizou uma simulação 

de contratação de empréstimo de cartão de crédito consignado, sem 

qualquer comunicação prévia junto à pessoa da autora, causando-lhe 

contratempo e ombreando um empréstimo impagável. Inicialmente, ressalto 

que, no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar 

de relação de consumo, em cuja hipótese a responsabilidade civil da ré é 

objetiva, não sendo necessária a análise da culpa para sua 

caracterização. Segundo o Código de Defesa do Consumidor: "Art. 2º - 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final." Analisando os argumentos de fato e 

de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, 

tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que 

pese a versão trazida na peça de ingresso, entendo que não há provas 

suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na 

exordial, deve ser debitado à empresa ré, que tomara as providências 

necessárias que o caso, naquele momento exigia. É cediço que incumbe 

ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. O 

processo se rege pelo princípio da verdade real, por meio do qual, 

procura-se um juízo de extrema probabilidade de existência ou 

inexistência dos fatos, obrigando às partes utilizarem de suas faculdades 

processuais, cumprindo ao autor demonstrar em a existência do ato ou 

fato por ele descrito na inicial e ao réu a prova de que destas alegações 

não decorrem as consequências pretendidas pela parte contrária. Sobre a 

questão, a doutrina explica: "A regra que impera mesmo em processo é de 

que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes 

no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência de 

fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a 

quem alega, dele é o ônus da prova" Ernane Fidélis dos Santos. Manual de 

Direito Processual Civil, vol. I, pág. 424. Sobre a matéria, eis a 

jurisprudência: "INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE SUA EXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO. Para a 

procedência do pedido de dano moral, deverá o autor comprovar que ele 

ultrapassou o patamar dos meros aborrecimentos e desgastes normais 

advindos de qualquer relação comercial, abalando-lhe o crédito, ou 

colocando-o em situação difícil com os seus credores, a ponto de 

atingir-lhe a moral e a honra." (TJMG - Apelação Cível N° 

1.0024.04.256160-5/001 - Desª. Selma Marques - 11ª Câmara Cível - 

19/12/07) Pois bem. No caso posto à liça, comprovado restou que entre as 

partes havia um relacionamento comercial, aliás, fato comprovado, 

consoante o termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e 

autorização para desconto em folha de pagamento, devidamente assinado 

pela autora ID-11303948, bem como a Cédula de Crédito Bancário – saque 

mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco 

BMG ID-11303948, não havendo, por conseguinte qualquer irregularidade, 

mormente quanto as assinaturas de mencionados documentos. Em sua 

peça de ingresso, a autora assevera que houve por parte da instituição 

financeira uma ‘simulação’, todavia, nada carreira aos autos no sentido de 

respaldar a assertiva, aliás, é de bom alvitre deixar consignado que não 

nega os saques. Poderia, quiçá, se fosse mais diligente, ter carreado aos 

autos algum documento e/ou até mesmo a colheita de prova oral, mas não, 

contentou-se com as alegações verbais e vazias. Assim, 

irrefragavelmente provado que não houve a má prestação de serviços, 

como quer fazer crer a autora, não havendo, portanto, que se falar em 

dano moral. “EMENTA: INDENIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - 

DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

ÔNUS DA PROVA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Não há 

cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, se os fatos 

podem ser provados por documentos. Ao autor incumbe o ônus da prova 

em relação aos fatos constitutivos de seu direito. Não estando presentes 

os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil 

objetiva, conclui-se pela improcedência do pleito indenizatório. (TJMG – 

Apelação Cível nº 1.0042.17.002322-2/001, Rel. Des. Evangelina Castilho, 

julgado em 09 de agosto de 2018). Ao derradeiro, a pretensão da autora 

em haver a restituição da importância descontada, não tem pertinência, 

uma vez que os atos levados a efeito pela instituição financeira tinham 

respaldo no contrato assinado e não maculado. É o caso dos autos e, em 

sendo assim, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência 

da ação. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie 

JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação de Restituição de Valores c/c 

Indenização por Danos Morais" promovida por FRANCISCA PEREIRA DO 

NASCIMENTO, em desfavor de BANCO BMG S/A, com qualificação nos 

autos, para o fim de condenar a autora no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser corrigido, devendo 

ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo 

Civil, ratificando a decisão ID-10595633. Transitada em julgado e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 31/outubro/2.018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001402-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMARA TEIXEIRA DIAS OAB - MT22479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001402-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMARA TEIXEIRA DIAS OAB - MT22479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000351-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROILDO GRIMAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000351-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROILDO GRIMAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001584-40.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA OAB - MT16137-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR DOS SANTOS FERREIRA (EXECUTADO)

JOHANNA GUERLY RIBEIRO FERREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR o advogado da parte autora 

para MANIFESTAR acerca da certidão ID 156554488, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005259-11.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005259-11.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003746-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DE ALMEIDA LUCIANO OAB - MT15261 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003746-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DE ALMEIDA LUCIANO OAB - MT15261 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005753-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COFCO FERTILIZANTES S.A. (RÉU)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELINA SOARES RODRIGUES OAB - SP232671 (ADVOGADO(A))

PABLO CORTEZ LOI OAB - MT0011152A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005753-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COFCO FERTILIZANTES S.A. (RÉU)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELINA SOARES RODRIGUES OAB - SP232671 (ADVOGADO(A))

PABLO CORTEZ LOI OAB - MT0011152A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005753-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COFCO FERTILIZANTES S.A. (RÉU)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELINA SOARES RODRIGUES OAB - SP232671 (ADVOGADO(A))

PABLO CORTEZ LOI OAB - MT0011152A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 
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impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000524-32.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ECOBRAZ INDUSTRIA BRASILEIRA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

INDUSTRIAIS E ELETRICOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAWEL MAQUINAS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHAEL ULISSES BERTHOLINI OAB - SP343561 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000524-32.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ECOBRAZ INDUSTRIA BRASILEIRA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

INDUSTRIAIS E ELETRICOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAWEL MAQUINAS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHAEL ULISSES BERTHOLINI OAB - SP343561 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004598-32.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. M. CORREA ELETRICA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR do procurador da parte autora 

para DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO, nos moldes do artigo 485, III do CPC, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004248-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIS LEONARDO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004248-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIS LEONARDO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005268-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MAX DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003004-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GTL TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (RÉU)

NIDERA SEMENTES LTDA. (RÉU)

VLI MULTIMODAL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL BICCA MACHADO OAB - SP0354406A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação ID 16095007, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 380874 Nr: 9129-33.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANHAMBI ALIMENTOS NORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS DALL COMUNE 

HUNHOFF - OAB:OAB/MT 10.453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE APARECIDA 

KULEVICZ - OAB:20576/O

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para se 

manifestar acerca do petitório de fls. 154/155, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 429523 Nr: 11594-10.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. J. C. OLIVEIRA-ME
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILLO HENRIQUE FERNANDES 

- OAB:9866/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se 

manifestar acerca do petitório de fls. 332/33, no prazo legal, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 434157 Nr: 2823-09.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MM CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANHANI & FREITAS LTDA, UNITRAFO 

TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BENES INACO - 

OAB:14.460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AULO AUGUSTO PRATO - 

OAB:20166/PR

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida para que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 770877 Nr: 2579-07.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS NEVES SOUZA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E 

PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 787422 Nr: 9174-22.2015.811.0003

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO DOS SANTOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de folhas nº 

78/90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 775722 Nr: 4533-88.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JHON DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SAVIO XAVIER, ROSANA 

MARCONDES XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890, LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - OAB:OAB/PR 25.661, 

RAFAEL MACEDO ROQUE - OAB:OAB/PR 63.080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se acerca do retorno da Carta Precatória de folhas nº 101/102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 267255 Nr: 1401-48.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO POLATO, CAETANO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOCLECIO BETELI, ESPOLIO DE ADAIR 

FREDERICO, ANTONIO CEZAR FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.244, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 425285 Nr: 7392-87.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR MARTINS JÚNIOR, PRISCILIA 

APARECIDA MARCHINI, BB SEGUROS - BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA 

DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BASSI LOFRANO 

- OAB:176435, ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - 

OAB:OAB/MT 20.011-A, CLAUDINÉIA SANTOS PEREIRA - 

OAB:22376/GO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A/MT, 

JOÃO FAUSTINO NETO - OAB:171107/SP

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de folhas nº 

506/514.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 65734 Nr: 798-43.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BERNARDES FREITAS, ELIO JOSE DE 

FREITAS FILHO, ESPOLIO DE ELIO JOSE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 731098 Nr: 11582-54.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, ESPÓLIO DE REFAAT NAIM 

CHARAFEDDINE, LABIB MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, ANIS 

MELHEM HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DARCI RODRIGUES DOS 

SANTOS, ZILMA CATARINA MARQUES, JORGE LINDOMAR MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para impugnar 

a Contestação de folhas nº 84/85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 734512 Nr: 14285-55.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ALBERTO NARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORIO JOUTI, VIRGINIA ESTUKO NAKA JOUTI, 

ESPÓLIO DE LAZAIR FERREIRA DA ROCHA, NEIDE RAMOS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls.103/104, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 392087 Nr: 5631-89.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANECIR FERREIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR MARRA DA FONSECA, MARINA 

MENDONCA SILVA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO SIQUEIRA CARDINAL - 

OAB:7830/MT, RENATO SAITO - OAB:13.392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.134, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010608-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1010608-24.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

31 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007790-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ESTEVAO REY MOLINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (RÉU)

 

Código Processo nº 1007790-02.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que a demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 28 de 

setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711803 Nr: 6830-73.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABASTECEDORA RIO VERMELHO LTDA, 

SILVIA ELOIZA RODRIGUES, CARLOS CESAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLE DA 

COSTA CACERES, para devolução dos autos nº 6830-73.2012.811.0003, 

Protocolo 711803, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799327 Nr: 14055-42.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z MARQUES VIEIRA REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLY CRISTINA 

ROCHA CAMPOS, para devolução dos autos nº 14055-42.2015.811.0003, 

Protocolo 799327, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734786 Nr: 14526-29.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASMINE EREIO VENANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CANDIDO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN SALVIANO DOS SANTOS - 

OAB:12851-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB:15.854/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI, para devolução dos autos nº 

14526-29.2013.811.0003, Protocolo 734786, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429687 Nr: 11731-89.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DICLEIA FERREIRA 

ROCHA DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

11731-89.2009.811.0003, Protocolo 429687, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715856 Nr: 11187-96.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L C DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS ME, 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA ASSUNÇÃO CADIDÉ 

- OAB:OAB/MT 16.973

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI, para devolução dos autos nº 

11187-96.2012.811.0003, Protocolo 715856, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714220 Nr: 9402-02.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MOLINA PORTO, CLEUZA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MONALISA 

MENDONÇA SANTANA, para devolução dos autos nº 

9402-02.2012.811.0003, Protocolo 714220, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451250 Nr: 6430-93.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPÉ CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA ME, 

LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO MELLO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 6430-93.2011.811.0003, 

Protocolo 451250, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429096 Nr: 11232-08.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOFÉRTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ANTONIO DALFORNO, VERA LUCIA 

MARIN DALFORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GUSTAVO BOUVIE 

DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 11232-08.2009.811.0003, 

Protocolo 429096, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452029 Nr: 7208-63.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UANDERSON SANTOS DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLE DA 

COSTA CACERES, para devolução dos autos nº 7208-63.2011.811.0003, 

Protocolo 452029, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426410 Nr: 8592-32.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR CURIONI, REGINA ROSA DA SILVA CURIONI, 

NAOIOSHI ISHIZAKI, GIUMMARRESI DORVAL & MARTINS DE ALMEIDA 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE PEDROSA CURY MUSSI 

PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE A. DORVAL CÂNDIA - 

OAB:12.089/MS, LUÍS MARCELO BENITES GIUMMARRESI - 

OAB:OAB/MS5.119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595/O, NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - OAB:4038/MT, REMI CRUZ 

BORGES - OAB:OAB/MT 11.148-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAIO CESAR 

PAVAN, para devolução dos autos nº 8592-32.2009.811.0003, Protocolo 

426410, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713305 Nr: 8416-48.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN SENA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:122626-SP, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WAGNER MAX 

TAVARES DOS SANTOS SILVA, para devolução dos autos nº 

8416-48.2012.811.0003, Protocolo 713305, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 846653 Nr: 10422-86.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIEGAS ORLATO & SOUZA LTDA - LVX LOGISTICA 

FLORESTAL, LUIS PAULO SOUSA ORLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCAS MELLO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 10422-86.2016.811.0003, 

Protocolo 846653, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905359 Nr: 6939-77.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTINHO FREITAS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO-SICREDI SUL 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA MASSIGNAN 

MARTINS - OAB:9248/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MONALISA 

MENDONÇA SANTANA, para devolução dos autos nº 

6939-77.2018.811.0003, Protocolo 905359, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738230 Nr: 850-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE RODRIGUES LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOA VISTA SERVIÇOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO FILIPELLI - 

OAB:15.280-A MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLY CRISTINA 

ROCHA CAMPOS, para devolução dos autos nº 850-77.2014.811.0003, 

Protocolo 738230, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 723034 Nr: 4035-60.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, RESENDE 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MOLINA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MONALISA 

MENDONÇA SANTANA, para devolução dos autos nº 

4035-60.2013.811.0003, Protocolo 723034, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 789444 Nr: 10008-25.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA CIRINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR ALVES DOS SANTOS SILVA, 

EMERSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO SOARES GIGLIO - 

OAB:15.474/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGIE CAROLINE ALVES 

BATISTA - OAB:20.025-0 OAB/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES DA CIÊNCIA DA DESIGNAÇÃO DO DIA 

19.11.2018 ÀS 13H00 PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, DEVENDO A 

AUTORA COMPARECER MUNIDA DE TODOS OS DOCUMENTOS MÉDICOS 

RELACIONADOS AO CASO EM ANÁLISE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 732879 Nr: 12983-88.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGONORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP, 

LEONARDO RANDAZZO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 Intime o executado para pagamento do débito, no valor de R$ 4.481,19, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez 

por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos 

termos do artigo 523, §1º, §2º, II e 523, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 771059 Nr: 2709-94.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME VANSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 771059

Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo credor à fls. 82/83, para realização de 

penhora on line nas contas do executado com a utilização do Sistema 

BacenJud, devendo ser observado o valor constante à fls. 84, bem como 

para a realização da pesquisa com utilização do sistema RenaJud, sendo 

efetivado o bloqueio de transferência dos veículos por ventura existentes 

em nome dos devedores.

Vindo aos autos as informações, dê-se vista ao exequente para 

manifestação.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 05 de outubro 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 351359 Nr: 6434-43.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 351359

Vistos etc.

Considerando o lapso temporal desde a última tentativa de constrição 

online (fls. 155) e, em observância ao artigo 835, I e 854, do CPC, defiro o 

pedido para a realização da penhora on line, nas contas bancárias da 

devedora, com utilização do convênio Bacenjud, até o valor do débito 

indicado no cálculo à fls. 175.

Porventura reste infrutífera a tentativa ou os valores bloqueados não 

satisfaçam a integralidade do débito, proceda a pesquisa pelo sistema 

Renajud, buscando a localização de bens em nome da devedora, 

efetuando o bloqueio da transferência dos veículos existentes.

 Cumprida a determinação judicial com a efetivação de bloqueio de 
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veículos, intime a devedora por ARMP e a exequente, via DJE, para 

manifestação em 05 (cinco) dias.

Expeça o necessário. Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 10 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 715182 Nr: 10442-19.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ESTELA CURVO DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALCIBIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 .Código nº 854858.

Vistos etc.

1.0 - Tendo em vista que o presente feito se refere a restauração dos 

autos executivos sob o código nº 14544, intime os patronos da exequente 

para juntarem cópia da procuração e/ou substabelecimento que lhe 

outorgou poderes, inclusive dos patronos que receberam os honorários 

advocatícios à fls. 550, no prazo de 05 (cinco) dias.

2.0 - Analisando os termos do acordo, observa-se que o mesmo fora 

firmado entre a exequente e os embargantes da Ação de Embargos de 

Terceiro sob o código nº 854858, José Antônio Romano Ferreira e Marco 

Aurélio Romano Ferreira.

Assim, intime a credora para informar se o acordo se refere apenas ao 

imóvel sob a matrícula nº 3567, do CRI local, em razão da adjudicação do 

mesmo após o reconhecimento da fraude a execução que declarou 

ineficaz o negócio jurídico realizado com os ora embargantes, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Caso o acordo à fls. 547/549, satisfaça a integralmente o débito 

perseguido nos autos, intime o executado para manifestar sua anuência 

no mesmo prazo supra.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 30 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 777137 Nr: 5097-67.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINES SANTOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:16955/0

 Código nº. 777137.

 Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados na conta bancária em nome do executado Banco 

Itaucard S/A., no importe de R$ 3.410,53 (três mil quatrocentos e dez reais 

e cinquenta e três centavos).

 II - Intime as partes, na pessoa dos seus patronos regularmente 

constituídos via DJE, para manifestarem acerca da indisponibilidade dos 

valores, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos artigos 841, §1º e 

854, §§2º, 3º, do CPC.

III - Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos, imediatamente.

IV - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 25 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 706648 Nr: 1375-30.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORA PIÃO FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESAINA MARIA MULTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Código nº. 706648.

 Vistos etc.

 I – A tentativa de penhora online pelo sistema Bacenjud restou infrutífera. 

Assim, intime a exequente para promover o regular andamento do 

processo, indicando outros bens passíveis de penhora para satisfação da 

dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.

II – Intime.

Rondonópolis-MT, 25 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 787172 Nr: 9067-75.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO LOPES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 787172.

 Vistos etc.

I – Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados na conta bancária em nome do executado 

CARLOS ALBERTO LOPES BEZERRA, no importe de R$ 591,04 

(quinhentos e noventa e um reais e quatro centavos).

 II - Tendo em vista que o devedor não possui advogado constituído, 

intime-o, pessoalmente via ARMP, bem como o exequente, na pessoa de 

seu patrono constituído, via DJE, para manifestarem acerca da 

indisponibilidade dos valores, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos 

artigos 841, §2º e 854, §§2º, 3º, do CPC.

III - Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos, imediatamente.

IV - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 25 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 389292 Nr: 2931-43.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ALBERTO AZEREDO SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:133443/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 389292.

 Vistos etc.

 Cumprida a determinação judicial, houve o bloqueio de valores na conta 

do executado de apenas R$ 11,43 (onze reais e quarenta e três 

centavos), valor totalmente irrisório perante o valor executado.

 Posto Isso, com base no artigo 836, do CPC e atento aos princípios da 

razoabilidade e da adequação, determino o imediato desbloqueio da 

quantia pelo Sistema BacenJud.

Intime o credor para promover o regular andamento do feito, indicando 

bens passíveis de penhora para a garantia da dívida, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime.

Rondonópolis-MT, 25 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 807571 Nr: 17198-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMEX COMERCIO DE ATACADISTA DE 

ALGODÃO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 807571.

 Vistos etc.

 I – Restando infrutífera a tentativa de penhora online, intime a exequente 

para promover o regular andamento do feito, indicando bens passíveis de 

penhora para satisfação da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.

II – Intime.

Rondonópolis-MT, 25 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 791403 Nr: 10820-67.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ND METAL INDÚSTRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORRE INDUSTRIA TEXTIL E ARMAZENS 

GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL FOSCHINI TRINDADE - 

OAB:15733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 791403.

 Vistos etc.

 I – Restando infrutífera a tentativa de penhora online, intime a exequente 

para promover o regular andamento do feito, indicando bens passíveis de 

penhora para satisfação da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.

II – Intime.

Rondonópolis-MT, 25 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 432578 Nr: 1243-41.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMOV DESIGN & CASA BONITA INTERIORES 

LTDA, EDIMILSON SILVERIO ROSA DE BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218

 Código nº. 432578.

 Vistos etc.

 Cumprida a determinação judicial, houve o bloqueio de valores na conta 

do executado EDIMILSON SILVEIRO ROSA DE BARCELOS de apenas R$ 

49,77 (quarenta e nove reais e setenta e sete centavos), valor totalmente 

irrisório perante o valor executado.

 Posto Isso, com base no artigo 836, do CPC e atento aos princípios da 

razoabilidade e da adequação, determino o imediato desbloqueio da 

quantia pelo Sistema BacenJud.

Intime o credor para promover o regular andamento do feito, indicando 

bens passíveis de penhora para a garantia da dívida, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime.

Rondonópolis-MT, 25 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 351359 Nr: 6434-43.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – A tentativa de penhora online pelo sistema Bacenjud restou infrutífera. 

Assim, intime a exequente para promover o regular andamento do 

processo, indicando outros bens passíveis de penhora para satisfação da 

dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.

II – Intime.

Rondonópolis-MT, 25 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 729803 Nr: 10437-60.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO HIPÓLITO GARAY DA SILVA, 

MARISTELA IWAMOTO GARAY DA SILVA, ÂNGELO VALMOR 

LAZZAROTTO, FATIMA TEREZINHA LAZZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:OAB/MT 7684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO D AMICO MADI - 

OAB:OAB/MT14322, PEDRO JARDIM DRIEMEYER - OAB:OAB/MT 7684

 Código nº. 729803.

 Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados na conta bancária em nome do executado ADÃO 

HIPÓLITO GARAY DA SILVA, no importe de R$ 3.086,06 (três mil e oitenta 

e seis reais e seis centavos), liberando-se o valor que ultrapassou o 

débito.

 II - Intime as partes, na pessoa dos seus patronos regularmente 

constituídos via DJE, para manifestarem acerca da indisponibilidade dos 

valores, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos artigos 841, §1º e 

854, §§2º, 3º, do CPC.

III - Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos, imediatamente.

IV - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 25 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 722289 Nr: 3302-94.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA CRISTINA LOBO ATTIE - ME, 

AMANDA CRISTINA LOBO ATTIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 722289.

 Vistos etc.

 I – Restando infrutífera a tentativa de penhora online, intime a exequente 

para promover o regular andamento do feito, indicando bens passíveis de 

penhora para satisfação da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.

II – Intime.

Rondonópolis-MT, 25 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig
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 Cod. Proc.: 418828 Nr: 1269-73.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FERNANDES ZUFFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 Código nº. 418828.

 Vistos etc.

 I – Restando infrutífera a tentativa de penhora online, intime o exequente 

para promover o regular andamento do feito, indicando bens passíveis de 

penhora para satisfação da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.

II – Intime.

Rondonópolis-MT, 25 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 415890 Nr: 11550-25.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELINO CORREIA DA SILVA, SILVANA 

RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA FURTADO DE OLIVEIRA 

- OAB:16755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 415890.

 Vistos etc.

I – Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados na conta bancária em nome da executada 

SILVANA RIBEIRO DA SILVA, no importe de R$ 1.831,32 (um mil oitocentos 

e trinta e um reais e trinta e dois centavos).

 II - Tendo em vista que a devedora SILVANA RIBEIRO DA SILVA não 

possui advogado constituído, intime-a, pessoalmente via ARMP, bem como 

a exequente, na pessoa de seu patrono constituído, via DJE, para 

manifestarem acerca da indisponibilidade dos valores, no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos dos artigos 841, §2º e 854, §§2º, 3º, do CPC.

III - Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos, imediatamente.

IV - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 25 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 34521 Nr: 9262-61.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGOBRAS COMPANHIA BRAS. DE FRIGORIFIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERCILIO PERGO, AGROPECUARIA CORRENTE 

LTDA, ROSANA DO CARMO RIGUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE JOSE DA ROCHA - 

OAB:36568, JÚLIO CESAR GOULART LANES. - OAB:13.329-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 34521.

 Vistos etc.

 I – A tentativa de penhora online pelo sistema Bacenjud restou infrutífera. 

Assim, intime a exequente para promover o regular andamento do 

processo, indicando outros bens passíveis de penhora para satisfação da 

dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.

II – Intime.

Rondonópolis-MT, 25 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704348 Nr: 12325-35.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N FALCO ME, NILSON FALCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES 

RURAIS SAGRADA FAMILIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS FAZENDA ESPERANÇA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO 

RENASCER DA TERRA, ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS 

FLOR DA TERRA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ASSOCIAÇÃO DOS 

TRABALHADORES RURAIS POR DO SOL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO GARCIA 

PERES, para devolução dos autos nº 12325-35.2011.811.0003, Protocolo 

704348, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734495 Nr: 14281-18.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

INSUMOS AGROPECUÁRIOS S/A, DVA AGRO DO BRASIL COM. IMPORT E 

EXPORT INSUMOS AGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/9977 - A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLY CRISTINA 

ROCHA CAMPOS, para devolução dos autos nº 14281-18.2013.811.0003, 

Protocolo 734495, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806479 Nr: 16833-82.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁLLYSSON XAVIER SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S.A BANCO MÚLTIPLO, C & A 

MODAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN VIEIRA ROCHA - 

OAB:10027-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT3056

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLY CRISTINA 

ROCHA CAMPOS, para devolução dos autos nº 16833-82.2015.811.0003, 

Protocolo 806479, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450891 Nr: 6071-46.2011.811.0003

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAÍS EMANUELE DE OLIVEIRA FAGOTTI, CLÁUDIA DE 

OLIVEIRA FAGOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRÍCIA CLEMENTE FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO 
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JUNIOR, para devolução dos autos nº 6071-46.2011.811.0003, Protocolo 

450891, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766603 Nr: 691-03.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES FORTALEZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR VEÍCULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDILIA FERNANDES 

DAS GRAÇAS, para devolução dos autos nº 691-03.2015.811.0003, 

Protocolo 766603, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 904720 Nr: 6773-45.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HELIO DORNELES CHAVES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR MACIEL DE SANTANA - 

OAB:18221-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 904720.

 Vistos etc.

Recebo os embargos para discussão. Deixo de conceder o efeito 

suspensivo haja vista que ausentes os requisitos legais para sua 

concessão, em especial o que prevê o § 1º do art. 919 do CPC/15.

 Intime a embargada, para oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) 

dias. (art. 920, I, do CPC).

Apresentada a impugnação, ouça o embargante, e após, voltem-me 

conclusos.

Rondonópolis - MT, 30 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837637 Nr: 7898-19.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, SERVIÇO 

DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS - SANEAR, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PRISCILLA GIBIM 

BEZERRA, para devolução dos autos nº 7898-19.2016.811.0003, 

Protocolo 837637, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704664 Nr: 12642-33.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYRTON TRENTINI, CIDALVA APARECIDA ALCANTARA 

TRENTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SUBTIL NETO, MELISSA 

TRINDADE GUIZARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT, WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:MT/ 7870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR - OAB:3076-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THAYLANE 

BENEVIDES DA SILVA, para devolução dos autos nº 

12642-33.2011.811.0003, Protocolo 704664, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13473 Nr: 1077-10.1990.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIEGHARD TOEBE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI CASTILHO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GEAN GUILHERME 

DA COSTA GASPARETO, para devolução dos autos nº 

1077-10.1990.811.0003, Protocolo 13473, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726701 Nr: 7621-08.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA, 

ANDRE RICARDO ORSSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 13.116, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI, para devolução dos autos nº 

7621-08.2013.811.0003, Protocolo 726701, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345931 Nr: 1376-59.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEREDO, SEBASTIAO 

SIMPLICIO GOULART, FABIANA DOS ANJOS GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PISTORI, MARIA DOLORES RIBEIRO 

PISTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SILVAL POHL 

MOREIRA DE CASTILHO, para devolução dos autos nº 

1376-59.2005.811.0003, Protocolo 345931, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 904407 Nr: 6659-09.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANDRESSA MARIA HOMEM MARCARI FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE CLAUSSE ANICESIO DOS 

SANTOS - OAB:25.307-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 904407.

 Vistos etc.
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 Recebo os embargos para discussão. Deixo de conceder o efeito 

suspensivo haja vista que ausentes os requisitos legais para sua 

concessão, em especial o que prevê o § 1º do art. 919 do CPC/15.

 Intime a embargada, para oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) 

dias. (art. 920, I, do CPC).

Apresentada a impugnação, ouça o embargante, e após, voltem-me 

conclusos.

Rondonópolis-MT, 30 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUIZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 776881 Nr: 5011-96.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO OLAVO PUGLIESI DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 Certifico que a petição de fls. 117 veio desacompanhada do 

substabelecimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 729739 Nr: 10386-49.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO OLAVO PUGLIESI DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 Certifico que a petição de fls. 243 veio desacompanhada do 

substabelecimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 717276 Nr: 12698-32.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N W FERREIRA DE FARIAS - EPP (OPERARIO 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO), NELES WALTER FERREIRA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte exequente para manifestar sobre a 

exceção de pré-executividade, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 437429 Nr: 6097-78.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIA ANDREIA KAMCHEN MAZZARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON JOSE DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte contrária para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fl.114/129 ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 729736 Nr: 10383-94.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES LEONIR KOLLN, LARI KOLLN, ALCIDO 

NILSON, TEREZINHA GENTIR KOLLN, HOJE TRANSPORTES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, LOUISE RAINES PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 150, bem como, providenciar 

o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 742729 Nr: 3714-88.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANTAS SANTOS LTDA ME, DELI ROSA 

DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte exequente para manifestar sobre a 

exceção de pré-executividade, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 787819 Nr: 9358-75.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIENTAL RECUPERADORA DE CARRETAS E 

TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de citação devolvida (fl. 64/67-vº), bem como, providenciar o andamento 

do feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação 

intimar a parte pessoalmente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005810-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARI GIONGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC OAB - MT8387/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código nº 1005810-54.2017.8.11.0003. Vistos etc. O autor requer a 

execução de multa cominatória fixada na decisão interlocutória que deferiu 

o pedido de antecipação de tutela. Observa-se que o demandante, 

erroneamente, requer o cumprimento de sentença antes da sentença ou 

do trânsito em julgado de decisão terminativa da lide. Tenho que é de 

aplicação, ao caso em comento, o disposto pelo artigo 537, do CPC, in 

verbis: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser 

aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou 

na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a 

obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do 

preceito. § 1º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor 

ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - 

se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou 
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cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o 

descumprimento. § 2º. O valor da multa será devido ao exequente. § 3º. A 

decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo 

ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito 

em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) § 4º. A multa será devida desde o dia em que se 

configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for 

cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5º. O disposto neste artigo 

aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça 

deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. A liminar 

que antecipa o pedido da parte, adiantando a efetivação de um direito por 

ela pleiteado, deve ser convalidada pela sentença final, e, em caso de 

confirmação desse direito, eventual multa fixada na liminar pelo 

descumprimento da ordem poderá ser executada após o trânsito em 

julgado da mesma sentença. Assim, embora possa haver o cumprimento 

provisório da decisão que fixa a multa, o que pode ocorrer é o seu 

depósito em juízo, sendo o levantamento somente permitido após a 

convalidação da liminar com o transito em julgado da sentença favorável a 

parte. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - MULTA POR 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO - LEVANTAMENTO APÓS TRANSITO EM 

JULGADO - PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Na forma do artigo 537, § 3º 

do CPC/15, a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento 

provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do 

valor somente após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte, 

pelo que se mostra indevida a intimação para pagamento nesta 

oportunidade processual. 2. Rejeitar a preliminar e dar provimento ao 

recurso. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.083868-1/002, 

Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 21/06/0018, publicação da súmula em 22/06/2018) grifei 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS - DIREITO DE VIZINHANÇA - INFILTRAÇÃO 

PROVENIENTE DO APARTAMENTO SUPERIOR - ERRO MATERIAL - 

CORREÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA - FIXAÇÃO 

PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MULTA FIXADA EM 

SEDE LIMINAR - CONVALIDAÇÃO NA SENTENÇA. Constatado erro 

material na sentença, cabível a sua correção a qualquer tempo, 

independentemente da interposição de embargos de declaração. Havendo 

sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos 

proporcionalmente entre as partes, nos termos do artigo 86 do novo CPC. 

A multa cominatória arbitrada em antecipação de tutela possui caráter 

acessório, visando a garantir a sua efetividade, razão pela qual deve ser 

convalidada pela sentença para posterior execução, após o trânsito em 

julgado. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.111521-0/002, Relator(a): Des.

(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2018, 

publicação da súmula em 26/06/2018) grifei Acerca da função 

desempenhada pela multa cominatória, ensina Eduardo Talamini: "A ordem 

emitida pelo juiz far-se-á acompanhar de mecanismos coercitivos. Assim, 

o §4º do art. 461 autoriza expressamente a imposição de multa diária, até 

de ofício, para o caso de descumprimento do comando judicial contido na 

sentença ou na decisão que antecipe a tutela. Trata-se de instrumento 

destinado a induzir o réu a cumprir o mandado. Não tem caráter 

ressarcitório ou compensatório. Já não bastasse antes existir sólida 

doutrina descartando-lhe a finalidade indenizatória, o §2º do art. 461 veio 

a confirmar essa orientação: 'a indenização por perdas e danos dar-se-á 

sem prejuízo da multa '. Enquadra-se esta entre as 'medidas indutivas 

negativas' (coercitivas) (...). Na dicção tradicional, é meio de 'execução 

indireta'."[1] Leciona o mesmo autor: "(...) A imutabilidade da coisa julgada 

recai sobre a pretensão que foi acolhida - ou seja, sobre a determinação 

de que se obtenha o resultado específico a que tenderia a prestação que 

foi descumprida. Não abrange o valor da multa, nem mesmo sua 

imposição. A multa é elemento acessório, instrumento auxiliador da 

'efetivação' do comando revestido pela coisa julgada. Logo, quando o juiz 

acolhe a pretensão formulada com base no art. 461, estão 

automaticamente autorizados, para efetivá-la, todos os meios previstos 

pelo ordenamento com tal finalidade. Ofensa à coisa julgada, por exemplo, 

haveria quando, tendo a sentença exclusivamente veiculado condenação 

em perdas e danos, se pretendesse depois a 'tutela específica' ou o 

'resultado equivalente'."[2] O caráter coercitivo das astreintes é reforçado 

por Deilton Ribeiro Brasil: "As astreintes são, por definição, medida 

coercitiva, cujo único objetivo é pressionar o devedor para que ele cumpra 

o que lhe foi determinado por uma decisão condenatória. Daí que, por ser 

medida coercitiva, as astreintes são totalmente independentes da 

indenização dos prejuízos (eventualmente) resultantes do inadimplemento 

do devedor, e tanto podem ser concedidas na ausência de prejuízos como 

cumularem-se à reparação respectiva a eles. Por outro lado, o caráter 

coercitivo das astreintes impõe um limite à sua concessão. Para sua 

concessão, o juiz deve examinar a possibilidade real da medida levar ao 

cumprimento da respectiva decisão. Se não há sobre o que exercer a 

coerção, as astreintes não devem ser utilizadas."[3] Nosso ordenamento 

jurídico prevê, para a execução da obrigação de fazer ou não fazer, a 

exigibilidade das astreintes arbitradas em sede de antecipação de tutela 

somente após o trânsito em julgado do processo de conhecimento em que 

foram fixadas. Exigir a sanção antes da confirmação da sentença, por 

meio de execução provisória, leva à possibilidade de gerar o 

enriquecimento sem causa do demandante, vedado pelo art. 884 do NCC, 

segundo Luiz Guilherme Marinoni, in verbis: "Se o nosso sistema confere 

ao autor o produto da multa, é completamente irracional admitir que o autor 

possa ser beneficiado quando a própria jurisdição chega à conclusão de 

que ele não possui o direito que afirmou estar presente ao executar 

(provisoriamente) a sentença ou a tutela antecipatória. Se o processo não 

pode prejudicar o autor que tem razão, é ilógico imaginar que o processo 

possa beneficiar o autor que não tem qualquer razão, apenas porque o 

réu deixou de adimplir uma ordem do Estado-juiz."[4] No mesmo sentido, 

manifestam-se Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: 

Execução de obrigação de fazer ou não fazer somente pode ser iniciada 

depois da sentença de conhecimento, transitada em julgado, proferida em 

ação de preceito cominatório (CPC 287). A ação do CPC 461 não é de 

execução, mas de conhecimento. As denominadas astreintes somente 

são devidas após o trânsito em julgado da sentença, onde foram fixadas e 

após o não-cumprimento do julgado no prazo assinado pelo juiz, se outro 

não estiver já determinado."[5] Como é cediço, o objetivo das astreintes 

não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a 

obrigação na forma específica. A multa tem natureza coercitiva, serve 

para incutir na mente do obrigado o cumprimento da obrigação. Por razões 

de segurança jurídica e economia processual, entendo que a multa fixada 

em caráter liminar, se mostra exigível apenas a partir do momento em que 

se verificar o trânsito em julgado da sentença que confirmar a decisão 

interlocutória que a fixou. Sobre o assunto disserta Cândido Rangel 

Dinamarco que: "Esses mesmos raciocínios devem presidir também ao 

quesito da exigibilidade das multas impostas em apoio a uma antecipação 

de tutela, porque enquanto houver incertezas quanto à palavra final do 

Poder Judiciário sobre a obrigação principal, a própria antecipação poderá 

ser revogada e, com ela, as astreintes. A provisoriedade das 

antecipações (art. 461, § 3º, parte final) é reflexo não só da sumariedade 

da cognição com base na qual são concedidas, mas também de seu 

caráter auxiliar em relação à efetividade da tutela jurisdicional - donde se 

infere a ilegitimidade de impor o desembolso a um sujeito que, no 

pronunciamento final de meritis, seja liberado da própria obrigação 

principal. Por isso, ainda quando a própria decisão interlocutória de 

antecipação de tutela fique coberta por preclusão (ausência de agravo ou 

exaurimento de todos os recursos inadmissíveis), a exigibilidade só 

acontece depois e, antes do trânsito em julgado da sentença 

mandamental, a execução pelas astreintes não se admite. Em um plano 

bastante teórico e conceitual, até faz sentido pensar na exigibilidade do 

valor das multas logo que fique preclusa a própria decisão interlocutória 

que as concede ao antecipar a tutela, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença mandamental. Ainda que ao fim do processo se 

verifique que o autor não tem o direito que alega, e cuja satisfação lhe fora 

antecipada, mesmo assim atentou contra a autoridade estatal do juiz 

aquele que houver descumprido a decisão antecipatória. Embora não seja 

a melhor, porque portadora do perigo de apenas quem não era titular de 

uma obrigação principal, essa solução não pecaria pelo absurdo."[6] 

Ausente a natureza ressarcitória da medida, não há que se falar na 

exigibilidade da multa antes do trânsito em julgado da sentença, mesmo 

porque, eventual revogação do juízo provisório poderá gerar a 

inexigibilidade das astreintes arbitradas. Ademais, o valor das astreintes 

pode ser revisto pelo julgador. Constatada excessividade, não há óbice à 

redução da multa diária fixada, a qualquer tempo e grau de jurisdição, a 

teor do art. 537, § 1º, e do parágrafo único, do art. 814, do Código de 

Processo Civil, nem mesmo para sua possível revogação, no caso, na 

sentença ainda não prolatada. A propósito, leciona Humberto Theodoro 

Júnior: "Note-se, contudo, que as multas, como meios coativos, 'não têm 

propriamente caráter executório, porque visam conseguir o adimplemento 

da obrigação pela prestação do próprio executado, compelido a cumpri-la 
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para evitar as pesadas sanções que o ameaçam'. Não há nelas a 

presença da sub-rogação estatal que configura a essência da execução 

forçada. Confere-se ao juiz da execução forçada poderes, também, para 

rever a multa antes imposta, ampliando-a ou reduzindo-a, conforme as 

necessidades da atividade executiva."[7] Como a multa cominatória serve 

apenas para pressionar a parte a adimplir a ordem do Juiz, não se mostra 

razoável sua reversão ao patrimônio da parte ex adversa, como se 

tivesse algum fim indenizatório. A multa visa somente a garantir a 

efetividade da tutela jurisdicional. Logo, não tendo por escopo ressarcir o 

demandante, descabido falar-se em execução, mesmo que provisória, da 

multa cominatória antes do trânsito em julgado da sentença, notadamente 

porque eventual revogação da decisão interlocutória que deferiu a 

antecipação de tutela para a requerida prestar os serviços médicos 

poderá gerar a inexigibilidade das astreintes arbitradas. No caso, a ação 

de obrigação de fazer c/c danos materiais, morais e concessão de tutela 

de urgência ainda não foi sentenciada, razão pela qual se mostra 

impertinente a execução antecipada da multa. Isso posto, indefiro o pedido 

de execução da multa cominatória, bem como indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 485, I, do CPC. Condeno o exequente nos ônus 

sucumbenciais, bem como, fixo os honorários advocatícios, estes a favor 

do patrono da executado, em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 30 de outubro de 2.018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] Tutela 

relativa aos deveres de fazer e não fazer e sua extensão aos deveres de 

entrega de coisa, 2a ed. São Paulo: revista dos Tribunais, 2003, p. 

239-240. [2] obra op. cit., p. 250. [3] Tutela específicas das obrigações de 

fazer e não fazer. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 182-183. [4] 

MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória: individual e coletiva. 3ª ed. rev. 

e atual. São Paulo: RT, 2003, p. 222. [5] Código de Processo Civil 

Comentado. 7ª ed. São Paulo: RT, p. 1138. [6] DINAMARCO, Cândido 

Rangel. A reforma da reforma. 6ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003. 

p. 240-241. [7] Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual 

Civil. 26ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 161.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010810-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ARAUJO VASCONCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1010810-98.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que não 

efetuou matrícula junto a instituição de ensino. Pleiteia indenização por 

danos morais. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão 

de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a 

medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do direito 

compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se 

possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa 

dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. Nos autos resta demonstrada a probabilidade do 

direito invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação justifica-se em razão do flagrante abalo de crédito. Ex positis, 

concedo a tutela provisória de urgência e determino que seja oficiado aos 

órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para a suspensão dos 

efeitos da negativação do nome da autora de seus bancos de dados 

referente aos títulos descrito na inicial, nos valores de R$ 198,90 

(07/06/2017); R$ 198,90 (08/05/2017); R$ 198,90 (07/04/2017) e R$ 

198,90 (10/03/2017), até o trânsito em julgado da apreciação de mérito da 

presente demanda. Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor 

de R$ 500, 00 (quinhentos reais). No que tange à audiência de conciliação, 

têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC. Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os 

requisitos legais, e o documento que instrui a inicial, comprova a 

hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

31 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011301-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON ALVES BIZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER OAB - MT0017905A 
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Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)
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Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1011301-08.2018.8.11.0003. Autor: Edmilson Alves 

Bizerra 1ª Requerida: UNIMED Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico 2ª 

Requerida: UNIMED Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda 

Vistos etc. O autor pleiteia a concessão da tutela de urgência, para 

determinar que a requerida forneça quantas doses forem necessárias do 

medicamento VECTIBIX, para o tratamento oncológico do autor. Aduz que 

após solicitação médica realizada em 18/10/18, a 1ª requerida apresentou 

negativa, alegando que o procedimento não poderá ser autorizado por 

motivos de não cobertura de tal serviço. Vieram-me os autos conclusos. 

DECIDO. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de 

tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a 

medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do direito 

compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se 

possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa 

dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. No presente caso, conforme se verifica no Relatório 

Médico constante no ID nº. 16214501, emitido pelo médico cancerologista, 

Dr. Augusto Portieri, CRM/DF 15077 e do Dr. José Spila Neto CRM/MT 4497, 

o requerente é portador de Carcinoma do Pênis estágio IV, tem implantes 

pulmonares volumosos, áreas de linfangite e derrame pleural, 

acometimento linfonodal de cadeias da pelve, está recebendo hemodiálise 

decorrente de degeneração da filtração glomerular pós processo 

infecioso, e necessita fazer o uso do medicamento VECTIBIX, em caráter 

de urgência, em virtude do grave estado de saúde a que está acometido, 

sendo muito delicado o quadro clínico do autor. No que se refere à 

probabilidade do direito alegado pelo autor, vale consignar que o direito à 

vida e à saúde está devidamente assegurado na Constituição Federal em 

seus artigos 5º., caput, 6º., 23, inciso II e 196, sendo inclusive Cláusula 
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Pétrea (Artigo 60, §4º., inciso IV), de modo que a requerida, como entidade 

privada, devidamente autorizada pela Carta Magna a exercer assistência à 

saúde, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, deve prestar 

atendimento integral aos seus clientes, segundo as diretrizes 

estabelecidas para os órgãos públicos, consoante prescreve o §1º do 

artigo 199, vedando-se eventual restrição contratual que infrinja o direito à 

vida do autor. Consta nos autos, que o autor iniciou o tratamento pelo 

Sistema Único de Saúde – SUS, em Barretos/SP e Goiânia/GO, no entanto 

devido a sua idade avançada, optou por aderir ao Plano de Saúde para 

terminar o tratamento em seu domicílio, qual seja, Rondonópolis/MT. 

Contudo a ré apresentou negativa a solicitação do medicamento alegando 

a não cobertura do serviço. A recursa pela requerida do tratamento 

médico indicado, implicaria em grave risco à saúde do paciente/autor, de 

modo que, qualquer objeção ao tratamento médico prescrito é indevida. 

Nesse sentido, colham-se os seguintes julgados: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - 

PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA - AFASTADA - AUSÊNCIA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - ANÁLISE COM MÉRITO - PACIENTE COM 

CÂNCER NO CÉREBRO - TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO - 

MEDICAMENTO PRESCRITO POR ESPECIALISTA (IRINOTECANO) - 

PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - 

PREVALÊNCIA - ART. 273 DO CPC - CUMPRIMENTO - RECURSO PROVIDO. 

O beneficiário de plano de saúde tem legitimidade ativa para postular 

direitos decorrentes do contrato ao qual aderiu, ainda que se trate de 

plano empresarial. A Cooperativa não pode recusar o fornecimento do 

remédio receitado por profissional sob a justificativa de tratar-se de 

medicamento em fase experimental, pois, além de não ser mais assim 

considerado, todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde 

devem ser propiciados. O médico é quem apresenta melhor condição 

técnica para a escolha do medicamento mais adequado ao caso, e sua 

recomendação prevalece sobre qualquer questionamento feito pelo plano 

de saúde em relação ao tratamento. (AI 161076/2015, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016). TJ-MT - Agravo de Instrumento 

AI 01610763120158110000 161076/2015 (TJ-MT) - Data de publicação: 

21/01/2016. AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 

NEGOU SEGUIMENTO À APAELAÇÃO (ART. 557, CAPUT, DO CPC) – 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO 

QUIMIOTERÁPICO – INDICAÇÃO MÉDICA – PRESUNÇÃO DE SER O MAIS 

ADEQUADO – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – PREVALÊNCIA – DECISÃO 

MANTIDA – SEGUIMENTO NEGADO – INCONFORMISMO DESPROVIDO DE 

ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA – 

REGIMENTAL DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Os planos de saúde 

podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a 

serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, 

inclusive, os medicamentos experimentais. Precedentes do STJ. O mero 

inconformismo, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão 

dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o 

Regimental interposto (AgR 54905/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no 

DJE 11/05/2015). Assim, verifica-se que, a princípio, não pode a ré se 

negar a fornecer o medicamento solicitado pelo autor, vez que é 

indispensável à manutenção da vida do paciente. Com efeito, evidencia-se 

que a contratação da prestação de serviços médico-hospitalares 

configura relação de consumo, pela incidência do § 2º do art. 3º do CDC, 

matéria que objeto da Súmula n. 469 do STJ e, assim sendo, devem as 

respectivas cláusulas contratuais ser interpretadas de maneira mais 

favorável ao consumidor, à luz do disposto no artigo 47 do CDC. De outro 

lado, observo que é evidente a necessidade do fornecimento do 

medicamento pleiteado, para restabelecer a saúde do paciente. Com 

essas considerações, preenchidos os elementos do artigo 300 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a 

requerida autorize o fornecimento do medicamento VECTIBIX, em quantas 

doses forem necessárias para o tratamento do autor, nos termos da 

recomendação médica indicada, disponibilizando-o, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de multa diária, que desde já aplico em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em favor da parte 

requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, 

§4º do Código de Defesa do Consumidor. No que tange à audiência de 

conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 

razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, 

a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Diante da urgência, cumpra a presente decisão pelo Oficial de Justiça 

Plantonista, se for o caso. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 31 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006226-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI APARECIDA LEIRAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código nº 1006226-22.2017 Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização 

por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência Autora: Marli 

Aparecida Leiras Ré: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A 

Vistos etc. MARLI APARECIDA LEIRAS, qualificada nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA contra ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, também qualificada no 

processo, visando compelir a ré a restabelecer o fornecimento de energia 

elétrica de sua UC e ressarcimento dos alegados danos. A autora aduz 

ser proprietária do imóvel localizado na Alamedas das Rosas, nº 663, 

Condomínio Terra Nova, nesta urbe. Diz ter recebido uma correspondência 

da ré contendo um demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo; 

com um termo de ocorrência e inspeção (TOI); e, uma fatura eventual no 

valor de R$ 618,82 (seiscentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos). 

Diz ter apresentado recurso administrativo contestando o valor e a 

inspeção unilateral, porém, mesmo não havendo decisão da defesa 

apresentada, a requerida interrompeu o fornecimento de energia elétrica 

da sua UC. Argui que os atos praticados pela demandada são arbitrários e 

ilegais. Invoca a proteção da tutela jurisdicional para compelir a 

demandada a restabelecer o fornecimento de energia elétrica da sua 

unidade consumidora e obter o ressarcimento dos danos sofridos. Juntou 

documentos. O pedido de antecipação de tutela foi parcialmente deferido 

(id. 9786965). Citada, a requerida apresentou defesa (id. 10099962). 

Alega, em preliminar, ilegitimidade ativa ad causam. No mérito, aduz que 

após ter detectado irregularidades no medidor de consumo da UC da 

autora, promoveu a revisão no faturamento do serviço prestado, 

originando uma diferença entre a energia utilizada e a computada, num 

total de 597 Kwh, gerando a emissão de fatura complementar na quantia 

de R$ 618,82 (seiscentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos). 

Sustenta a regularidade do débito, vez que refere-se ao efetivo consumo 
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da autora. Alega que a UC da autora foi fiscalizada e constatou-se 

irregularidade na medição do consumo. Argui sua condição de 

concessionária de serviço público e a impossibilidade da inversão do ônus 

da prova. Sustenta a existência do débito e a regularidade na emissão da 

fatura. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. 

Tréplica id. nº 11921171. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. O feito enseja julgamento antecipado, na forma do 

artigo 355, inciso I, do CPC. A prova trazida aos autos é suficiente para o 

desfecho da questão. A primeira questão a ser enfrentada cinge-se na 

preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela demandada. A legitimidade 

ad causam, consoante lição de ALEXANDRE DE FREITAS CÂMARA, 

consiste em regra processual "...segundo a qual será legitimado a atuar 

em juízo tão-somente o titular do interesse levado a juízo pela demanda..." 

("Lições de Direito Processual Civil", vol. I, 16ª edição). Os legitimados 

processuais são, portanto, os sujeitos da ação, ou seja, os legitimados a 

serem parte no processo, autor ou réu, na defesa do direito material. A 

propósito, a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR: "... legitimados ao 

processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em 

conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na 

pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à 

pretensão... Em síntese: como as demais condições da ação, o conceito 

da legitimatio ad causam só deve ser procurado com relação ao próprio 

direito de ação, de sorte que 'a legitimidade não pode ser senão a 

titularidade da ação.' E, para chegar-se a ela, de um ponto de vista amplo e 

geral, não há um critério único, sendo necessário pesquisá-la diante da 

situação concreta em que se achar a parte em face da lide e do direito 

positivo" (in Curso de Direito Processual Civil, vol. I. p. 58). Por sua vez, 

estabelece o art. 6º do Código de Processo Civil que "... ninguém poderá 

pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por 

lei....", ficando a ressalva restrita às hipóteses de substituição processual 

autorizadas por lei. In casu, patente a legitimidade ativa da autora, eis que 

pretende obter da ré o restabelecimento no fornecimento da energia 

elétrica ao imóvel de sua propriedade. Observa-se que a autora pretende 

compelir a demandada a restabelecer o fornecimento de energia elétrica 

de sua unidade consumidora, ao argumento de que o débito cobrado por 

emissão de fatura unilateral é indevido, abusivo e encontra-se pendente 

de apreciação pela concessionária/ré recurso interposto na seara 

administrativa. Extrai-se dos autos, que a requerida promoveu a 

interrupção no fornecimento de energia eletríca na residência da autora, 

ao argumento de ter detectado irrgularidade no medidor de energia e, após 

inspeção, emitiu fatura no montante de R$ 618,82 (seiscentos e dezoito 

reais e oitenta e dois centavos). Ocorre, que a consumidora apresentou 

recurso administrativo contestando o débito e a forma de apuração da 

suposta irregularidade, porém houve a interrupção no fornecimento de 

energia, pela ré, mesmo na pendência de julgamento do recurso proposto. 

Não se desconhece que o princípio da continuidade não obstaculariza o 

corte do fornecimento do serviço quando realizado em decorrência da 

inadimplência do usuário, como bem dispõe Diogo de Figueiredo Moreira 

Neto, que "para que o interesse coletivo seja perfeitamente atendido, o 

serviço deve ser permanente, mantido a qualquer transe, embora não 

necessariamente ininterrupto". (in Curso de Direito Administrativo, 11ª ed., 

p. 324 - destaquei). Ademais, é cediço que, tendo sido verificada qualquer 

irregularidade e/ou ilegalidade no medidor de energia, tem a ré o dever de 

observar o disposto na Resolução n° 456/2000 da ANEEL, na qual se 

encontra previsto o procedimento a ser adotado nestas hipóteses pelas 

concessionárias do serviço de energia elétrica, especialmente os artigos 

72, 78 e 90, que determinam, respectivamente: "Art. 72. Constatada a 

ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não 

lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, 

ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária 

adotará as seguintes providências: (...) IV - proceder a revisão do 

faturamento com base nas diferenças entre os valores efetivamente 

faturados e os apurados por meio de um dos critérios descritos nas 

alíneas abaixo, sem prejuízo do disposto nos arts. 73, 74 e 90: a) 

aplicação do fator de correção determinado a partir da avaliação técnica 

do erro de medição causado pelo emprego dos procedimentos irregulares 

apurados; b) na impossibilidade do emprego do critério anterior, 

identificação do maior valor de consumo de energia elétrica e/ou demanda 

de potência ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) 

ciclos completos de medição normal imediatamente anteriores ao início da 

irregularidade; e c) no caso de inviabilidade de utilização de ambos os 

critérios, determinação dos consumos de energia elétrica e/ou das 

demandas de potência ativas e reativas excedentes por meio de 

estimativa, com base na carga instalada no momento da constatação da 

irregularidade, aplicando fatores de carga e de demanda obtidos a partir 

de outras unidades consumidoras com atividades similares. (...)" "Art. 78. 

Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a 

concessionária deverá informar ao consumidor, por escrito, quanto: (...) V 

- o direito de recurso previsto nos §§ 1º e 3º deste artigo; § 1º Caso haja 

discordância em relação à cobrança ou respectivos valores, o consumidor 

poderá apresentar recurso junto a concessionária, no prazo de 10 (dez) 

dias a partir da comunicação. § 2º A concessionária deliberará no prazo 

de 10 (dez) dias, contados do recebimento do recurso, o qual, se 

indeferido, deverá ser comunicado ao consumidor, por escrito, juntamente 

com a respectiva fatura, quando pertinente, a qual deverá referir-se 

exclusivamente ao ajuste do faturamento, com vencimento previsto para 3 

(três) dias úteis. § 3º Da decisão da concessionária caberá recurso à 

Agência Reguladora Estadual ou do Distrito Federal, conforme o caso, ou, 

na ausência daquela, à ANEEL, no prazo de 10 (dez) dias, que deliberará 

sobre os efeitos do pedido. § 4o Constatado o descumprimento dos 

procedimentos estabelecidos neste artigo ou, ainda, a improcedência ou 

incorreção do faturamento, a concessionária providenciará a devolução 

do indébito por valor igual ao dobro do que foi pago em excesso, salvo 

hipótese de engano justificável." "Art. 90. A concessionária poderá 

suspender o fornecimento, de imediato, quando verificar a ocorrência de 

qualquer das seguintes situações: I - utilização de procedimentos 

irregulares referidos no art. 72; II - revenda ou fornecimento de energia 

elétrica a terceiros sem a devida autorização federal; III - ligação 

clandestina ou religação à revelia; e IV - deficiência técnica e/ou de 

segurança das instalações da unidade consumidora, que ofereça risco 

iminente de danos a pessoas ou bens, inclusive ao funcionamento do 

sistema elétrico da concessionária." A partir dos excertos colacionados, 

vê-se que o procedimento administrativo a ser adotado, em homenagem 

aos princípios do contraditório e da ampla defesa, deve garantir ao 

consumidor possibilidade de discussão do débito que lhe é imputado na via 

administrativa. Pelo que se verifica dos autos, a empresa-ré, em 

observância à legislação vigente, admite, nas hipóteses de discordância 

quanto à cobrança e/ou valores, a interposição de recurso pelo 

consumidor. Ora, no caso em apreço, nada obstante tenha o consumidor 

buscado, na seara administrativa (id. 9766339), discutir a irregularidade 

apontada, vê-se que a ré não apresentou resposta ao recurso interposto, 

preferindo interromper o fornecimento de energia na UC da autora. Lado 

outro, cumpre asseverar que a concessionária de serviço sequer 

questionou a ocorrência ou não de sua omissão, ou apresentou 

argumentos a justificarem a desnecessidade de análise do referido 

recurso. Assim, estando o débito da autora, ainda, em discussão na via 

administrativa, é mister concluir pela impossibilidade de sua exigência, 

porquanto carente de certeza e liquidez. Pelos mesmos fundamentos, 

tem-se por ilegal o corte do fornecimento de energia elétrica realizado com 

fulcro no referido débito (id. 9766339), não delimitado em sua existência 

ou mesmo extensão. Neste sentido: "PROCESSO CAUTELAR - ENERGIA 

ELÉTRICA - REVISÃO DO FATURAMENTO - DÍVIDA PENDENTE DE 

DISCUSSÃO JUDICIAL - DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO 

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - SUSPENSÃO DO ATO DA CEMIG 

QUE VISA INTERROMPER O FORNECIMENTO DO SERVIÇO. Embora a 

CEMIG esteja autorizada pela ANEEL a proceder à revisão do faturamento 

e a suspender o fornecimento de energia elétrica em caso de fraude 

praticada pelo usuário ou em caso de inadimplência, tal medida não se 

impõe quando existe discussão judicial acerca da validade e legitimidade 

da dívida e se vislumbra desrespeito aos princípios do contraditório e da 

ampla defesa pela falta de notificação para acompanhar a diligência 

pericial do medidor de energia violado." (TJMG; Relator: EDILSON 

FERNANDES; Apelação Cível nº 1.0024.04.460470-0/001). Dessarte, 

enquanto pendente discussão na via administrativa, a respeito do débito 

apurado unilateralmente pela ré, é arbitrária e descabida a suspensão dos 

serviços prestados. Noutro norte, da análise dos autos, vê-se, também, 

que a autora foi prejudicada em seu direito de acompanhar a verificação 

da prova da alegada fraude, qual seja, a abertura da embalagem e a 

calibração do medidor substituído. Isso porque, o Termo de Ocorrência e 

Inspeção (id. 10164682), não está subscrito pela consumidora, sendo 

certo que a inspeção ocorreu a sua revelia. Ora, igualmente não pode ser 

negado ao usuário o acesso à informação a respeito do procedimento 

administrativo, sob pena de violação dos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Desta feita, não poderia o preposto da ré, 
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no ato de notificação, deixar de informar a possibilidade de o autor 

acompanhar os atos relacionados à apuração da alegada fraude. Nesse 

sentido: "EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA - DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO - 

ENERGIA ELÉTRICA - AMEAÇA DE SUSPENSÃO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE 

NOS MEDIDORES. - Após aviso prévio, revela-se lícita a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica em virtude do inadimplemento do usuário, 

seja no tocante às contas mensais, seja quando o débito for proveniente 

de irregularidades encontradas nos medidores. - Inteligência do art. 6º, § 

3º, II, da Lei nº 8987/95; art. 17 da Lei nº 9427/96; artigos 72 e 90, I, da 

Resolução nº 456 da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica. 

Precedente da 1ª Seção do STJ, no REsp nº 363943/MG, DJ 01.03.2004. - 

A averiguação de fraudes nos aparelhos de medição e subseqüente 

cobrança dos valores no período referente às irregularidades constatadas 

demandam procedimento administrativo com oportunidade de 

acompanhamento pelo usuário." (TJMG; 8ª C.C; Rel. Des. Silas Vieira; 

Apelação Cível n° 1.0024.04.538202). Nesse contexto, vejo que a ré 

suspendeu o fornecimento de energia na residência da autora em razão 

de débito carente de certeza e liquidez, bem como impediu qualquer 

participação da consumidora quando da averiguação do medidor de 

energia, razão pela qual dúvida não me resta da ilegalidade do ato e do 

dano moral experimentado. Destarte, o corte de energia elétrica 

evidentemente ocasiona transtornos às pessoas, pois dificulta a 

realização de suas necessidades básicas. Ademais, conforme já 

ressaltado, o corte não se originou da inadimplência pura e simples do 

consumidor, mas pela cobrança de dívida insubsistente. No que concerne 

ao quantum arbitrado a título de danos morais, cediço é que inexiste na 

nossa legislação mandamento legal a especificar o valor das indenizações 

concedidas sob tal rubrica. Todavia, não se pode olvidar que a vítima de 

lesão a direitos de natureza não patrimonial deve receber uma soma que 

lhe compense a dor e a humilhação sofrida, impondo-se seja arbitrada 

segundo as circunstâncias, não devendo constituir-se em fonte de 

enriquecimento sem causa; tampouco, entretanto, poderá ser tão 

inexpressiva que não tenha, para o ofensor, um caráter de sanção. A 

dificuldade de mensuração desta espécie de prejuízo advém, 

principalmente, de sua própria natureza, porquanto decorrente do 

sofrimento experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, ocasionado 

direta ou indiretamente por ato ilícito de outrem. Neste tempo, a 

indenização devida a título de reparação de danos morais deve ser 

arbitrada de maneira razoável e proporcional e, sobretudo, de acordo com 

as circunstâncias e consequências de cada caso sob julgamento. 

Valendo-me de tais argumentos e com vistas a evitar a concessão de 

indenização desmesurada, arbitro o valor de R$ 8.000,00 (oito mil e reais), 

pois condizente com as peculiaridades do presente caso. Neste sentido: 

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO 

DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

UTILIZAÇÃO DE ENERGIA SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO - 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO SEM MOTIVAÇÃO E SEM 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE. - É legal a cobrança presumida de 

energia elétrica, a partir de constatação de violação do medidor de 

consumo, desde que se comprove que houve a efetiva utilização de 

energia, pelo consumidor, sem a devida contraprestação, o que não se 

verifica quando a substituição do aparelho medidor supostamente 

adulterado não implicar aumento no consumo normal. - Para a interrupção 

do fornecimento de energia elétrica, independentemente do motivo, é 

necessária a notificação prévia do consumidor. Em apreço ao princípio da 

continuidade do serviço público, o fornecimento de energia não pode ser 

interrompido sem a notificação prévia do consumidor, pelo fato de ser 

considerado um serviço essencial. - O valor do dano moral deve ser 

arbitrado com moderação, norteando-se o julgador pelos critérios da 

gravidade e repercussão da ofensa, da posição social do ofendido e da 

situação econômica do ofensor." (TJMG; 7ª C.C.; Rel. Des. Heloisa Combat; 

nº 1.0209.04.040343-5/001). Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. 

Ratifico os termos da antecipação de tutela deferida, bem como do 

revigoramento. Observando o critério de razoabilidade, condições 

econômicas da requerida, bem como da requerente, evitando-se o 

enriquecimento sem causa, condeno a ré a pagar a autora, a título de 

ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 8.000,00 

(oito mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, 

Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de 

relação contratual, desde a citação. Condeno-a, ainda, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da 

autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado 

da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 31 

de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001219-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em cumprimento ao 

mandado retro diligencie ao endereço indicado, e ali estando não localizei 

o nº 1579 e a empresa requerida TRANSPORTADORA SILVA LTDA ME, 

pois, segundo informações prestadas pelo Sr. Francisco, morador daquela 

localidade há mais de 10 anos, afirmou que desconhecer a referida 

empresa, restando, portanto, inexitosa a citação. Diante do exposto 

devolvo o presente no aguardo de novas determinações. 

Rondonópolis-MT, 10 de abril de 2018. Nelson Ricardo Kleim Oficial de 

Justiça Matrícula 11071 SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005241-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL FENGLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILEY GUEDES LEAO OAB - SP192473-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007537-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES OAB - MT15616/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Arlete Venuto Soares da Silva (RÉU)

Sebastião Soares da Silva (RÉU)

IMOBILIARIA JARDIM GUANABARA LTDA (RÉU)

PRO NEFRON NEFROLOGIA CLINICA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 

(RÉU)

OSVALDO XAVIER DIAS (RÉU)

JOSE APARECIDO ALVES PINTO (RÉU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001592-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

POMPILIO ROGERIO DA SILVA (AUTOR(A))

SIMONE APARECIDA CORREA DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR MILANO DO NASCIMENTO (RÉU)

ADAIR MARCELO MAINARDI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do requerido Jair 

Milano do Nascimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003956-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003956-88.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JUCINEI PEREIRA DE OLIVEIRA RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR 

DE SEGUROS Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. Recebida a inicial, a ré foi citada e 

apresentou tempestiva contestação, que foi devidamente impugnada pela 

parte autora, vindo à conclusão. DECIDO. Da análise acurada dos autos 

verifica-se que não é o caso de julgamento antecipado da lide. Dito isto, 

passo à apreciação das preliminares arguidas pela requerida: 1 – 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO PÓLO PASSIVO: Afasto a 

preliminar arguida pela parte requerida, no que concerne à alegada 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no pólo passivo, vez que ao 

autor é facultado endereçar a ação a qualquer uma das empresas que 

fazem parte do convênio DPVAT. Nesse sentido extrai-se da 

jurisprudência pátria: “RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO 

SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT NO POLO 

PASSIVO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 3º, IX, 

CC/02 – CONTAGEM TRIENAL – SÚMULA 405 DO STJ – TERMO INICIAL DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

– SÚMULA 278 DO STJ – GRAVES LESÕES – DEMORA PARA 

CONSOLIDAÇÃO DA INVALIDEZ – ATROFIA MUSCULAR – 

ENCURTAMENTO DO MEMBRO INFERIOR – PRESCRIÇÃO AFASTADA – 

COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – NECESSIDADE 

DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO INOBSTANTE O 

ACIDENTE TENHA OCORRIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA MEDIDA 

PROVISÓRIA Nº 451, DE 16/12/2008 (CONVERTIDA NA LEI Nº 11.945/09) 

– ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 –– QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS 

VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO – PAGAMENTO DAS CUSTAS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE 

AUTORA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. “Qualquer seguradora 

que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da 

indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito 

de regresso. Precedentes.” (4ª Turma - Agravo Regimental no Agravo de 

Instrumento nº 870091/RJ - Relator Ministro João Otávio de Noronha - DJ 

de 11 de fevereiro de 2008, p. 106).(...)”. (Ap 21963/2016, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016). Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. 2 – AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML: Afasto a 

preliminar de extinção da ação por ausência de laudo do IML, uma vez que 

tal documento não é imprescindível para a propositura da ação. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO – JULGAMENTO DE 

RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA PELO STJ - ART. 543-C 

DO CPC, § 7º, II, DO CPC - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - ACÓRDÃO 

SEM EFEITO - REAPRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - 

CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ 

ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - FEITO 

MADURO PARA JULGAMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3º, DO CPC 

- ANÁLISE DO MÉRITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - 

NEXO DE CAUSALIDADE E GRAU DA LESÃO DEMONSTRADO POR 

EXAME DE CORPO DE DELITO - INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA 

- QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO APURADA E FIXADA NO LAUDO - 

REPARAÇÃO PROPORCIONALMENTE DEVIDA - UTILIZAÇÃO DA TABELA 

DA SUSEP PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ - SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA LEI N. 6.194/74 - FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS À 

ÉPOCA DO ACIDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A falta 

de juntada do laudo do Instituto Médico Legal não autoriza a extinção do 

processo por não se tratar de documento imprescindível à propositura da 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT, em vista da 

possibilidade de comprovação do grau e da extensão das lesões por 

outros meios.(...) (Ap 114538/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/09/2014, Publicado no DJE 

29/09/2014). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - NÃO 

REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE 

LAUDO DO IML - SUPRIDA - DOCUMENTOS QUE CONFERE CERTEZA ÁS 

ALEGAÇÕES - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - AMPUTAÇÃO DA 

PERNA ESQUERDA - COMPROVADA PELO PRÓPRIO JUÍZO EM AUDIÊNCIA 

- DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONALMENTE DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Documentos e fotos apresentados com a 

inicial, ainda, a constatação do próprio juízo na audiência de instrução 

comprova a amputação de um dos membros inferior da vítima, a perna 

esquerda, decorrente de acidente de trânsito, sendo desnecessária a 

realização de perícia, além de suprir a ausência de Laudo Oficial do IML, 

que sequer trata-se de documento indispensável à propositura de ação 

judicial. (...)”. (Ap 90914/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/02/2012, Publicado no DJE 

06/03/2012). Neste termos, REJEITO A PRELIMINAR. Inexistem outras 

preliminares a serem apreciadas. As partes estão bem representadas e o 

processo encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. 

Defiro a produção de prova pericial. Designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29 de novembro de 2018, às 14:00 horas. Nomeio 

como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, perito médico 

devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual cumprirá o encargo que 

lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, 

CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em R$400,00 (quatrocentos 

reais). As diligências e providências necessárias para a realização do ato, 

bem como os honorários periciais serão arcados pela requerida. 

Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Rondonópolis/MT, 30 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006390-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUCE SOUZA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006390-50.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): KATIUCE SOUZA NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. Recebida a 

inicial, a ré foi citada e apresentou tempestiva contestação, que foi 

devidamente impugnada pela parte autora, vindo à conclusão. DECIDO. Da 

análise acurada dos autos verifica-se que não é o caso de julgamento 

antecipado da lide. Dito isto, passo à apreciação das preliminares arguidas 

pela requerida: 1 – INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO PÓLO 

PASSIVO: Afasto a preliminar arguida pela parte requerida, no que 
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concerne à alegada necessidade de inclusão da Seguradora Líder no pólo 

passivo, vez que ao autor é facultado endereçar a ação a qualquer uma 

das empresas que fazem parte do convênio DPVAT. Nesse sentido 

extrai-se da jurisprudência pátria: “RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO – 

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – 

PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT NO POLO PASSIVO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – 

ART. 206, § 3º, IX, CC/02 – CONTAGEM TRIENAL – SÚMULA 405 DO STJ – 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊNCIA 

INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – SÚMULA 278 DO STJ – GRAVES LESÕES – 

DEMORA PARA CONSOLIDAÇÃO DA INVALIDEZ – ATROFIA MUSCULAR 

– ENCURTAMENTO DO MEMBRO INFERIOR – PRESCRIÇÃO AFASTADA – 

COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – NECESSIDADE 

DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO INOBSTANTE O 

ACIDENTE TENHA OCORRIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA MEDIDA 

PROVISÓRIA Nº 451, DE 16/12/2008 (CONVERTIDA NA LEI Nº 11.945/09) 

– ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 –– QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS 

VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO – PAGAMENTO DAS CUSTAS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE 

AUTORA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. “Qualquer seguradora 

que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da 

indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito 

de regresso. Precedentes.” (4ª Turma - Agravo Regimental no Agravo de 

Instrumento nº 870091/RJ - Relator Ministro João Otávio de Noronha - DJ 

de 11 de fevereiro de 2008, p. 106).(...)”. (Ap 21963/2016, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016). Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. Inexistem outras preliminares a serem apreciadas. 

As partes estão bem representadas e o processo encontra-se em ordem, 

de maneira que o declaro saneado. Defiro a produção de prova pericial. 

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de novembro 

de 2018, às 13:50 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT 

SUCENA RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a este 

juízo, o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente 

de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito 

judicial em R$400,00 (quatrocentos reais). As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Rondonópolis/MT, 30 de outubro 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006153-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO OAB - MT0012071S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PACHECO E SOUZA DA SILVA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO PEREIRA FAGUNDES OAB - MT0013249A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre a Impugnação aos Embargos, bem como fica Intimado da Sentença 

de ID.15118294.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 412033 Nr: 8131-94.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ACRAM BADIH DIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO CABRAL MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:6288-A /MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. CARLOS FRANCISCO QUESADA, OAB/MT 6.288-A, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 09/05/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 755136 Nr: 10364-54.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MELCHOR GARCIA MARQUES, 

SIMONE REZENDE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT8194A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

devolução de correspondência de folhas retro, sem o cumprimento de sua 

finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 733979 Nr: 13862-95.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTO RIBEIRO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO BATISTA JARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que não foram encontrados 

bens de propriedade o executado, passíveis de penhora.

Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

não correrá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o 

executado OU que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se ao 

imediato arquivamento dos autos (§ 2o).

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 436072 Nr: 4740-63.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILMA BRAGA, UNIBANCO AIG & PREVIDÊNCIA S/A, 

LEONARDO RANDAZZO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDINEY SOARES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO - 

OAB:3504-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:OAB/MT8506A, RODRIGO POUSO DE MIRANDA - OAB:12333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 Vistos e examinados.

Anteriormente ao pleito de conversão para cumprimento de sentença, 

intime-se a parte autora para que proceda a juntada de planilha de cálculo, 

nos termos do art. 524 do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 730296 Nr: 10885-33.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: J MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

EVENTOS LTDA, JOSE FERREIRA DE MOURA, JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - 

OAB:6973/MT, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - OAB:3.052-A, 

JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT, VINICIUS 

MANTOVANI - OAB:16955/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS PETRÔNIO DE 

SOUZA DIAS - OAB:MT/9652

 Vistos e examinados.

Às fls. 173/176 consta juntada de petição de acordo.

Dessa forma, homologo o acordo entabulado entre as partes para que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos e, JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma pactuada.

Expeça-se alvará para liberação do valor depositado nos autos, 

observando-se os termos do acordo.

 Transitado em julgado, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 803820 Nr: 15848-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA COSTA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Em atenção ao pleito de declaração de fraude à execução (fls. 97/99), 

intime-se o terceiro adquirente para, querendo, apresentar embargos de 

terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 792, § 4º do 

Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 790714 Nr: 10504-54.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES ALVES MACEDO NETO - 

OAB:13708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de conversão da ação para cumprimento de sentença, 

devendo a secretaria proceder às alterações necessárias no Sistema 

Apolo.

 Intime-se a parte executada para que pague o valor devido, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários 

advocatícios sobre o débito, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de 

Processo Civil.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.

Havendo indicação de bens a serem penhorados, defiro, desde já, a 

expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523, § 

3º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 761596 Nr: 14297-35.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILLO HENRIQUE FERNANDES, QUADRA 

REPRESENTAÇOES LTDA-ME, ANDERSON ROBERTO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Schmitz - 

OAB:13.554-PR, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - OAB:9866/MT, 

FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094, 

HENRIQUE TAVARES LEITE - OAB:OAB/PR 47.831

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de conversão da ação para cumprimento de sentença, 

devendo a secretaria proceder às alterações necessárias no Sistema 

Apolo e capa dos autos.

 Intime-se a parte executada para que pague o valor devido, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários 

advocatícios sobre o débito, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de 

Processo Civil.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.

Havendo indicação de bens a serem penhorados, defiro, desde já, a 

expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523, § 

3º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 724034 Nr: 5025-51.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCD, DARIANE DE CARVALHO CRUZ, MARIA 

APARECIDA SILVA SOUZA, ÉESD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANCA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT, MILENA PIRÁGINE - 

OAB:17210-A, RAFAEL RODRIGUES SOARES - OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17210-A

 Vistos e examinados.

O débito foi adimplido.

Dessa forma, considerando o pagamento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Expeça-se alvará para liberação do valor depositado nos autos em favor 

do patrono da parte exequente.

Transitado em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 901004 Nr: 5580-92.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOAO JOSE BOSCO GOMES DE ARRUDA, 

MARIA STELA PAIM GOMES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO-SICREDI SUL 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX PAULO DE SOUSA E SILVA 

- OAB:13965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO à execução em apenso, 

bem como a MANUTENÇÃO DA POSSE em favor da parte embargante, em 

relação ao imóvel matriculado sob o nº 4833 no Cartório de Registro do 1º 

Ofício da Comarca de Rondonópolis/MT.Despicienda a prestação de 

caução, uma vez que a parte embargante é economicamente 

hipossuficiente.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 766772 Nr: 777-71.2015.811.0003
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCLAZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, considerando a ausência de pressupostos de constituição 

válida e regular, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.Oficie-se ao 

Departamento de Trânsito para que proceda à remoção da restrição dos 

veículos.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. 

Sem honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com 

as baixas e anotações de estilo.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 764258 Nr: 15454-43.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU VEICULOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MAURICIO HONORATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT10661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

A parte autora requereu a desistência da ação, anteriormente à citação da 

parte contrária.

Dessa forma, homologo a desistência e JULGO EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil.

Segue em anexo comprovante de remoção da restrição do Sistema 

Renajud.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas finais, nos termos do 

art. 90 do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios.

Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 743328 Nr: 3998-96.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSSEG TRANPORTES E LOGISTICA LTDA, 

AIRTON JOSE LANGE, CLAUDIO LUIZ MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Chamo o feito à ordem.

Analisando os autos, extrai-se que a parte executada Cláudio Luiz Moretti 

foi citada por hora certa, consoante certidão de fls. 61/62.

Nos termos do art. 72, II, e parágrafo único do Código de Processo Civil, 

nomeio curador especial ao revel citado por hora certa na pessoa de um 

dos Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 725071 Nr: 6034-48.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERVALEI VEICULOS LTDA - ME, DERVALEI 

HERNANDES DA SILVEIRA, LUCIANA APARECIDA MOLATO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

advogada Dra. BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO, OAB/MT 18396/O, 

para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 25/10/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001958-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CAPOTE DE CARVALHO (AUTOR(A))

ERICA CARVALHO MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1001958-85.2018.8.11.0003. Vistos etc. Compulsando 

detidamente os autos, observa-se que o Juízo ad quem, deu provimento 

ao Agravo de Instrumento nº. 1004754-58.2018.8.11.0000 e determinou a 

suspensão da eleição ocorrida para Diretoria da Associação e os efeitos 

da deliberação que afastou a URAMB – UNIÃO RONDONOPOLITANA DE 

ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRROS, para realização das 

eleições, bem como determinou o afastamento provisório da Diretoria 

empossada até o julgamento final da lide. Desta forma, considerando que a 

URAMB possui o papel de tão-somente participar do pleito eleitoral e não 

de administrar o condomínio, ora requerido, determino a imediata entrega 

das chaves e documentos necessários para o subsíndico atuante na 

diretoria anterior da cassada, Sr. Wendell Pereira Alves. Caberá ao 

subsíndico realizar o novo pleito eleitoral mediante a convocação do 

representante legal da URAMB, que deverá apenas acompanhar o ato, por 

ser considerada uma instância superior na convenção do condomínio, mas 

que não possui poder de gestão no condomínio. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 31 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

1º Juizado Especial

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 412114 Nr: 8210-73.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA ROSSI BORNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO B E M FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30 (trinta) dias

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Exequente: Jussara Rossi Borne, Cpf: 

18873510000, Rg: 102553807-3 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

Endereço: Rua 16, Quadra 11, Lote 05, Casa Nº. 42, Bairro: Residencial 

Sun Flowers, Cidade: Rondonópolis-MT

Executados(as): Grupo B e M Fomento Mercantil Ltda, brasileiro(a), 

Endereço: Rua Galvao Bueno, Nº 212, 6º Andar, Sala.62, Bairro: Centro, 

Cidade: São Paulo-SP

Nome e cargo do digitador:Siderlei Belão de Magalhães

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:
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Sentença:Vistos, etc.

Considerando o teor da Resolução n.º 12/2017-TP, de 23/11/2017, que 

determinou a criação da 7.ª Vara Cível nesta Comarca de 

Rondonópolis/MT, já instalada no dia 09/02/2018, e, tendo em vista a 

necessidade de redistribuição dos processos, remeto os presentes autos 

ao Cartório para que proceda a remessa ao Cartório Distribuidor para 

providências cabíveis.

Às providências.

Cumpra-se.

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 422486 Nr: 4753-96.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL VIEIRA RIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

MERCESCANIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ AUGUSTO 

GIACOMELLI BRENDLER - OAB:

 Intimação da advogada JUCELEM BARCELOS RIBEIRO para devolução 

dos autos em 24h, nos termos da recomendação da Corregedoria a seguir 

transcrita "Feito em carga com advogado há 34 dias.

RECOMENDO ao gestor que, no prazo de 24 horas, promova a intimação 

do causídico para proceder à devolução dos autos, no prazo de três dias, 

nos termos dos artigos 431 e seguintes da CNGC."

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005645-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

joaquim oliveira da silva neto (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a parte autora para 

que materialize o Formal de Partilha expedido nos autos, instruindo com as 

cópias nele indicadas, e proceda ao registro junto ao cartório de registro 

de imóveis competente, em cinco dias. Decorrido o prazo os autos serão 

arquivados. Rondonópolis/MT, 31 de outubro de 2018 GERALDA 

ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009227-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito com a finalidade de 

promover a intimação da parte autora para, em 05 (cinco) dias, recolher o 

valor de R$ 40,00 (quarenta reais), referente ao valor da diligência do 

Oficial de Justiça para realizar a citação. Rondonópolis-MT, 31 de outubro 

de 2018. Antônio Pereira dos Santos Neto Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000928-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. B. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARY DA COSTA CAMPOS OAB - MT0016944A (ADVOGADO(A))

 

26. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados pela requerente, em 

consonância com o art. 487, inciso I, do Digesto Processual Civil c.c. art. 

1.723, do Código Civil, para declarar, com efeito ex tunc, a existência da 

união estável havida entre H.B.D.S. e J.T.S. (qualificados nos autos), 

mantida pelo período de 2014 até 09.10.2016, data do falecimento deste, 

bem como para indeferir os pedidos relativos aos bens e valores. 27. Sem 

condenação em custas e nem em honorários advocatícios, eis que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 28. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 17 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010135-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE VASCONCELOS OAB - MT0013612A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1010135-72.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE ALIMENTOS aforada por E.G.G. em face de E.F.C. (qualificados 

nos autos). 2. As partes formularam acordo, conforme termo de audiência 

de ID: 14799121. 3. O representante do Ministério Público opinou 

favoravelmente à homologação do acordo. 4. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes 

têm legitimidade e estão bem representadas. 6. Tendo em vista que as 

partes transigiram com vistas à solução da demanda, homologo, por 

sentença, o acordo entabulado no ID: 14799121, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. 7. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que 

dos autos consta e em conformidade com o parecer ministerial, extingo o 

feito com resolução de mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto 

Processual Civil. 8. Os alimentos serão descontados diretamente da folha 

de pagamento do demandado e depositados em conta bancária de 

titularidade da parte autora, até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da 

notificação do empregador da parte requerida, nos termos do art. 5º, §7º, 

da Lei nº 5.478/68, devendo ser imediatamente oficiado para que o 

empregador cesse o pagamento dos alimentos fixados na decisão de ID: 

11803117 e proceda com os descontos conforme estabelecido no acordo 

ora homologado. 9. Expeça-se o competente termo de guarda definitiva da 

menor em favor da autora. 10. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. 11. Notifique-se o representante do Ministério 

Público. 12. Tendo em vista que as partes renunciaram ao prazo recursal, 

a presente transita em julgado com sua publicação, assim, arquivem os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 04 de 

outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010135-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. G. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE VASCONCELOS OAB - MT0013612A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1010135-72.2017.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 

do(a) patrono(a), para comparecer a 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões para firmar termo de guarda definitivo, em cinco dias. 

Rondonópolis/MT, 31 de outubro de 2018 JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005621-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLA ESTELA MIRANDA PORTO OAB - MT22325/O (ADVOGADO(A))

JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT23385/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. G. V. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito com a finalidade de 

promover a intimação das patronas constituídas da autora para que 

providenciem o comparecimento da requerente na Secretaria da 1ª Vara 

de Família, no prazo de 05 (cinco) dias, para assinar o termo de guarda 

definitiva. Rondonópolis, 31 de outubro de 2018. Antônio Pereira dos 

Santos Neto Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006487-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA GIACOMETTI BERRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006487-50.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a representação 

processual dos demais herdeiros informados no ID: 15251915, sob pena 

de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2. Após, 

venham-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001808-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ALVES ANTUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001808-07.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante o ofício de 

ID: 15254444, abra-se vista dos autos à parte autora para manifestação, 

no prazo legal, após, venham-me os autos conclusos. 2. Intime-se. 3. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728447 Nr: 9247-62.2013.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSO, GIORDANA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAELYSON DAMIÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIA SIMONE FERREIRA - 

OAB:14055-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) UNIJURIS, para 

devolução dos autos nº 9247-62.2013.811.0003, Protocolo 728447, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 439349 Nr: 8016-05.2010.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL PASQUALOTTO SCAPIN, JOÃO 

FRANCISCO RUBIN PASQUALOTTO, OSVALDO LUIZ RUBIN 

PASQUALOTTO, MARTHA PASQUALOTTO NUNES, ERMES RUBIN 

PASQUALOTTO, HELIO PASQUALOTTO, JORGE PAULO LAUERMANN 

PASQUALOTTO, MARCO AURÉLIO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ERMES PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595/O, AURÉLIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - 

OAB:7103-B/MT, AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 7103-B, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - 

OAB:13809-A/MT, EMANUEL ROSSATO MURARO - OAB:21261/0, 

ERNANI FLÁVIO TEMP - OAB:17.440/RS, PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071/MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A/MT, 

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que se trata o presente feito de inventário onde sobrevém o 

direito de bens complexos; considerando que o acordo apresentado nos 

autos não possui concordância de todos os herdeiros, aliado ao fato de 

que um dos testamentos encontra-se aguardando pauta para julgamento 

em sede de recurso de apelação perante a Primeira Câmara de Direito 

Privado do Tribunal de Justiça estadual, mantenho o feito sobrestado e 

DETERMINO que os autos aguardem em cartório até ulterior deliberação 

e/ou julgamento do recurso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 388529 Nr: 2233-37.2007.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFRP, ERP, ORP, HP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDHRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, AURELIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7103-B, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - 

OAB:12071, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT, REMI 

CRUZ BORGES - OAB:11148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que se trata o presente feito de inventário onde sobrevém o 

direito de bens complexos; considerando que o acordo apresentado nos 

autos não possui concordância de todos os herdeiros, aliado ao fato de 

que um dos testamentos encontra-se aguardando pauta para julgamento 

em sede de recurso de apelação perante a Primeira Câmara de Direito 

Privado do Tribunal de Justiça estadual, DETERMINO que os autos 

aguardem em cartório até ulterior deliberação e/ou julgamento do recurso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 441304 Nr: 9973-41.2010.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLRP, ERP, JFRP, JPLP, MIPS, MPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - 

OAB:12071/MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que o acordo apresentado nos autos não possui 

concordância de todos os herdeiros, aliado ao fato de que um dos 

testamentos encontra-se aguardando pauta para julgamento em sede de 

recurso de apelação perante a Primeira Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça estadual, DETERMINO que os autos aguardem em 

cartório até ulterior deliberação e/ou julgamento do recurso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 892267 Nr: 2581-69.2018.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE NIVALDO CARDOSO DE SANTANA, 

ESPOLIO DE OLGA HELOZATO CARDOSO, SONIA MARIA CARDOSO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PATRONA DA PARTE AUTORA, Dra. ELIZETE RAMALHO 

GERINO, para que faça o recolhimento das diligências dos Oficiais de 

Justiças, no valor de R$498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais), bem 

como, instruir e distribuir as cartas precatórias e ainda fornecer cópia da 

inicial para intimação de cada herdeiro, em 05 (cinco) dias. Em igual prazo, 

informe nos autos a relação completa de todos herdeiros e seus 

respectivos endereços atualizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 707324 Nr: 2094-12.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCS, JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

TANIA MARIA CARDOSO SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY CARDOSO RIBEIRO - 

OAB:MT/5180

 2094-12.2012.811.0003

Vistos etc.

 1. Intime-se a parte requerida para que regularize sua representação 

processual, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Após, venham os autos conclusos para análise do acordo de fl. 92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 701453 Nr: 9431-86.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SOLIDADE OLIVEIRA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUIZ ANTONIO DA SILVA 

SEVERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da patrona da parte autora Dra. SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR, de 

que decorreu o prazo de suspensão solicitado, para que se manifeste no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 429926 Nr: 11922-37.2009.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DE SOUSA MOTA, JOSE DOS SANTOS 

SOUSA, MARIA SOUSA OLIVEIRA, SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS, 

EDNAN LUIS ALVES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUIZA ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da patrona da parte autora, Dra. KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO, de que decorreu o prazo de suspensão solicitado, para que 

se manifeste no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 786266 Nr: 8716-05.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSOW, RSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZENI MUNIZ - OAB:OAB/MT 

10.281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito de ofício com a finalidade de promover a intimação do 

requerente, por meio do seu patrono constituído, via DJE, para que se 

manifeste, em 05 (cinco) dias, acerca da devolução da carta precatória 

com diligência negativa, e requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 820097 Nr: 2981-54.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Certifico em cumprimento a decisão de fls. 120, de que as cartas 

precatórias expedidas as fls. 86 e 104 foram devidamente cumpridas e 

juntadas aos autos as fls. 123/179.

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora a apresentar suas alegações 

finais na forma de memoriais, no prazo de dez dias.

 Após encaminhar os autos para manifestação da parte requerida 

representada pela Defensoria Pública, com o retorno dos autos com 

manifestação das partes juntar ambos os memoriais e enviar a conclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 781126 Nr: 6638-38.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APM, EMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GWMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO GAMA 

FILHO - OAB:13444/MT, LEANDRO SANTANA DA SILVA - 

OAB:19.987/MT, PABLO CORTEZ LOI - OAB:11152/MT

 Vistos em correição.

1. Restando infrutífera a tentativa de realização da busca on-line, 

conforme atesta o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores, 

intime-se a parte autora a se manifestar, no prazo legal.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de setembro de 2018.
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 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 740062 Nr: 2021-69.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVM, WWVM, MFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WWVV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IOLANDA MACHADO MENDES 

LEÃO - OAB:17243 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO SILVA BAVARESCO 

- OAB:19957/O

 Processo n.º 2021-69.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Sem prejuízo de possível julgamento antecipado da lide (art. 355, CPC), 

especifique a parte autora, conforme art. 348, do CPC, no prazo de 05 

(cinco) dias, as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, sob pena de indeferimento, bem como juntando aos autos 

os documentos que dispuser como prova de suas alegações, sobretudo 

no que tange às condições/possibilidades do requerido, podendo ser 

sugeridos pontos controvertidos para posterior apreciação pelo juízo.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de abril de 2016.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-300 INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO CREDOR

Processo Número: 1009916-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PERICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLASTICO RODRIGUES NOVAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009916-25.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Cite-se o espólio, na pessoa de seu 

representante legal, bem como os eventuais herdeiros, para que, 

querendo, impugnem a habilitação ou com esta concordem, no prazo legal. 

4. Após, abra-se vista dos autos ao representante do Ministério Público, 

para sua manifestação, no prazo legal. 5. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de outubro de 2016. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008082-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SILVA (REQUERENTE)

DIVINA DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE AQUINO DOS SANTOS OAB - MT23911/O (ADVOGADO(A))

LINDAMARA TEIXEIRA DIAS OAB - MT22479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008082-84.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente às isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio como inventariante a parte 

requerente, Maria de Fátima Silva, que deverá ser intimada, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, assinar o respectivo do termo de compromisso. 4. No 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, 

deverá a pessoa da inventariante apresentar as primeiras declarações, 

acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA em caso de imóvel 

rural, devidamente atualizados e autenticados, lavrando-se termo 

circunstanciado em cartório (art. 620, CPC). 5. Se não houver 

necessidade de citação de algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as 

partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as Fazendas 

Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras declarações 

(art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras declarações, 

e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores 

atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo 

de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa da 

inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 9. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001600-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA LOPES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ERIVAN FERREIRA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001600-23.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 15060058, pelo que designo o dia 31.01.2019, às 14h, para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte autora, pessoalmente, seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público. 3. Cite-se a parte requerida para 

comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art 355, inciso I, todos do CPC), 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 29 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010493-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. M. B. (AUTOR(A))

MARIDEUSA DA SILVA MASSANEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FLAVIO BORGES SANTANA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010493-37.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Ante a certidão de 

ID: 15230014, intimem-se a parte autora e seu procurador, pessoalmente e 

via DJe, para se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) dias, nos termos do 

art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de extinção do feito, 

salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo 

Codex. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de 

outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1006060-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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VANESSA APARECIDA TAGIMA PARREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL JOSE PARREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006060-53.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente às isenções previstas no art. 

98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio como inventariante a parte 

requerente, Vanessa Aparecida Tagima Parreira, conforme estabelece o 

art. 664, do Código de Processo Civil. 4. No prazo de 20 (vinte) dias, 

deverá a pessoa da inventariante apresentar as declarações com a 

atribuição do valor dos bens do espólio e o plano da partilha, 

acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA em caso de imóvel 

rural, devidamente atualizados e autenticados, lavrando-se termo 

circunstanciado em cartório, bem como carrear aos autos o comprovante 

de recolhimento de ITCMD (ou certidão de isenção se for o caso) (art. 664, 

caput e §5º, CPC). 5. Digam as partes, inclusive o Ministério Público, se for 

o caso, e as Fazendas Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as 

declarações (art. 664, §1º, do CPC). 6. Após, conclusos. 7. Intime-se. 8. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002181-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR ROMERO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISNEY DURAN VILELA OAB - MT10573/O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR DIAS DA SILVA OAB - MT0020637A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Aos trinta e um (31) dias do mês de outubro (10) do 

ano de dois mil e dezoito (2018), às 14h, neste Município e Comarca de 

Rondonópolis, no Auditório da 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões, onde se encontrava presente o Exmo. Sr. Dr. WANDERLEI 

JOSÉ DOS REIS, MM. Juiz de Direito, comigo assessor de gabinete, a quem 

o MM. Juiz ordenou que, após as formalidades de estilo, levasse a público 

o pregão na audiência de conciliação, instrução e julgamento, nos autos 

da AÇÃO DE ALIMENTOS intentada por EMILLY GABRIELLY PEREIRA DA 

SILVA, representada por sua genitora, Sr.ª Lucimar Romero da Silva, em 

face de CHARLES BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA. Feito o pregão, foi 

constatada a presença da representante da autora acompanhada por sua 

procuradora, Dr.ª Ellen Marcia Galvão Itacaramby, bem como, a presença 

do requerido acompanhado por sua patrona, Dr. Lucimar Dias da Silva. 

Certificada, ainda, a presença do representante do Ministério Público, Dr. 

Adalto José de Oliveira. Aberta a audiência, tentada a conciliação a 

mesma restou inexitosa, sendo colhidos os depoimentos pessoais das 

partes. Dada a palavra à advogada da requerente, pela mesma foi dito: 

“MM. Juiz, pugna pela apresentação de memoriais remissivos à inicial.” 

Dada a palavra ao advogado do requerido, pelo mesmo foi dito: “MM. Juiz, 

pugna pela apresentação de memoriais remissivos à contestação. Requer 

as alegações finais parcialmente remissivas ressaltando que a parte 

requerida de boa fé tem depositado o valor dos alimentos fixados pelo 

juízo, e o mesmo sustenta que sua mãe tem despesas extraordinária, 

razão pela qual requer a fixação dos alimentos em 350 reais, conforme 

acordado” Dada a palavra ao representante do Ministério Público, pelo 

mesmo foi dito: “MM. Juiz, requer vista dos autos.” A seguir, pelo MM. Juiz 

foi proferida a seguinte DELIBERAÇÃO: “Vistos etc., não havendo mais 

provas a serem produzidas, dou por encerrada a instrução processual. 

Abra-se vista ao Ministério Público. Em seguida, venham-me os autos 

conclusos para sentença. Expeça-se o necessário. Os presentes saem 

intimados. Cumpra-se.” Nada mais, determinou o MM. Juiz que se 

encerrasse o presente. Eu, _____________________, Rodrigo Kurz 

Roggia Júnior, Assessor de Gabinete I, lavrei o presente termo, que vai 

devidamente assinado. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007817-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA NASCIMENTO MALHEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007817-19.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro, na íntegra, 

a cota ministerial de ID: 15679453. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001880-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVANILDA GAZOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONELSON MAMORE (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001880-91.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 14686762, pelo que concedo a parte autora o prazo de 30 (trinta) dias 

para juntada do respectivo termo. 2. Decorrido o prazo sem manifestação, 

determino que se certifique nos autos e intime-se a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 3. Após, conclusos. 4. Intime-se. 

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 de outubro 

de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002539-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DELNI SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

DENILZA SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002539-03.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 15222720, pelo que determino que seja oficiado ao Banco do Brasil 

para que informe ao juízo quanto à existência de numerário em conta 

bancária em favor do de cujus, bem como seja reiterado o ofício de ID: 

14236920, salientando que o seu não atendimento ensejará na prática do 

crime de desobediência (art. 330, CP), penalizando-se os agentes 

responsáveis. 2. Com a resposta dos ofícios, intime-se a parte autora para 

requerer o que de direito, no prazo legal. 3. Após, conclusos. 4. Intime-se. 

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 de outubro 

de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011551-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARDSON MARCELO FREDDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARDSON MARCELO FREDDO OAB - MT24922/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DANILO PEREIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1011551-41.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC), 

postergando a análise da medida de urgência arvorada na exordial à 

contestação. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 
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inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Designo o dia 

21.01.2019, às 15h45min, para realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e seu 

procurador, bem como o representante do Ministério Público. 5. Cite-se a 

parte requerida para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da 

realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 355, inciso 

I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não 

contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do 

art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. No mais, retifique-se o cadastro 

das partes junto ao Sistema PJe, devendo constar como polo ativo a parte 

requerente da demanda e não o seu causídico 7. Intime-se. 8. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005720-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SOUSA FERREIRA (REQUERENTE)

GISLAINE SOUSA FERREIRA (REQUERENTE)

GISELE SOUSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O 

(ADVOGADO(A))

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FERREIRA DA CRUZ (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005720-12.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo-lhe as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

necessitada. 3. Nomeio como inventariante a requerente, Gislaine Sousa 

Ferreira, conforme estabelece o art. 660, inciso I, do Código de Processo 

Civil. 4. Considerando a informação carreada à proemial, segundo a qual 

os herdeiros do de cujus são maiores e capazes, processe-se o feito sob 

o rito disciplinado no art. 659 e seguintes, do Código de Ritos, devendo a 

pessoa da inventariante providenciar a juntada das certidões negativas 

municipal, federal e estadual (emitida pela PGE), bem como o plano de 

partilha dos bens inventariados. 5. Após a juntada aos autos da 

documentação mencionada, abra-se vista dos autos à herdeira Ilza Lemos 

e ao Ministério Público para manifestação, no prazo legal. 6. Empós, 

conclusos. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 31 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003960-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON CARLOS DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRONITA MARGARIDA DA FONSECA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003960-28.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente às isenções previstas no art. 

98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante o requerente, 

Ailton Carlos da Fonseca, que deverá ser intimado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, assinar o respectivo termo de compromisso. 4. No prazo de 

20 (vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, o 

inventariante fará as primeiras declarações, devendo trazer o 

comprovante de recolhimento do ITCMD, as certidões negativas das 

fazendas Federal, Estadual (emitida pela PGE) e Municipal e, caso haja 

imóvel rural, deverá juntar os documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA, devidamente 

atualizados e autenticados, lavrando-se termo circunstanciado em cartório 

(art. 620, CPC). 5. Se não houver necessidade de citação de algum 

herdeiro (art. 626, CPC), digam as partes, inclusive o Ministério Público, se 

for o caso, e as Fazendas Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre 

as primeiras declarações (art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação 

às primeiras declarações, e tendo havido concordância das Fazendas 

Públicas quanto aos valores atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 

633, do CPC), lavre-se o termo de últimas declarações (art. 636, CPC), 

intimando-se a pessoa do inventariante para prestá-las. 7. Após, 

conclusos. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 31 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003846-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO BORGES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003846-89.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Ante à 

manifestação de ID: 14069351, intime-se a parte autora para que requeira 

o que de direito, no prazo legal. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 30 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007740-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DOS SANTOS PINHO (REQUERENTE)

JOSE MARIA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT15694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007740-73.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO 

CONSENSUAL aforada por JOSÉ MARIA DE PINHO e VERA LÚCIA DOS 

SANTOS PINHO (qualificados na peça vestibular), onde expõem os 

autores, em síntese, que são casados em regime de comunhão parcial de 

bens desde 16.12.1996, não havendo filhos menores, bem como que há 

bens a partilhar. 4. A inicial foi instruída com todos os documentos 

necessários à propositura da ação 5. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 6. As partes têm legitimidade 

e estão bem representadas, sendo que pela análise dos autos se verifica 

que há prova da existência do matrimônio (ID: 15306723), bem como que 

foram atendidos todos os requisitos legais para decretação do divórcio 

postulado. 7. Ante a possibilidade da dissolução do casamento estampada 

no art. 1.571, inciso IV, do Código Civil e art. 226, §6º, da Constituição da 

República, com a nova redação que lhe foi dada pela Emenda 

Constitucional n.º 66, outro caminho não há senão decretar o divórcio, 

conforme pleiteado na inicial. 8. Estando os requerentes em comum acordo 

e diante da regularidade das cláusulas avençadas, homologo, por 

sentença, o acordo entabulado na inicial para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos. 9. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos 

consta, julgo procedente o pedido inicial, ex vi do art. 487, inciso I, do 

Digesto Processual Civil c.c. art. 1.571, inciso IV, do Código Civil, pelo que 

decreto o divórcio postulado por JOSÉ MARIA DE PINHO e VERA LÚCIA 

DOS SANTOS PINHO (qualificados nos autos). 10. O cônjuge virago 

voltará a usar o nome de solteira, qual seja, VERA LÚCIA DOS SANTOS. 
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11. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

12. Notifique-se o representante do Ministério Público. 13. Averbe-se a 

presente decisão no assentamento do registro civil. 14. Oficie-se ao titular 

do Cartório de Registro Civil competente, expedindo-se os mandados de 

inscrição e averbação. 15. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de 

outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001694-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR VICENTE ROSA (REQUERENTE)

JOSE VICENTE ROSA (REQUERENTE)

ADEVAIR VICENTE ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMERINDA DOS ANJOS ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001694-68.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. O ESPÓLIO DE 

ALMERINDA DOS ANJOS ROSA, representado por seu inventariante, Sr. 

José Vicente Rosa, postula pela homologação do plano de partilha dos 

bens do falecido. 2. Da análise dos autos, nota-se que, até o momento, 

não foi comprovado o recolhimento do ITCMD, valendo dizer que o Código 

de Processo Civil atual inovou ao dispensar a comprovação da quitação 

do tributo para fins de homologação do plano de partilha, eis que em sede 

de arrolamento sumário de bens não cabe o conhecimento ou a 

apreciação de questões relativas ao lançamento, pagamento ou à quitação 

de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da 

propriedade dos bens do espólio, a teor do que dispõe o art. 662, da Lei 

Instrumental Civil. 3. Nesta mesma linha de pensamento, importa ressaltar o 

que dispõe o § 2º do art. 659 do CPC: “Art. 659. A partilha amigável, 

celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de 

plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663. § 1o O disposto 

neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver 

herdeiro único. § 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de 

partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada 

a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás 

referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco 

para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros 

tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, 

nos termos do § 2o do art. 662.” (grifo nosso) 4. Com efeito, o art. 1.031, 

do antigo Código de Processo Civil (Lei n.º 5.869/73), estabelecia que, 

transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou 

adjudicação, o respectivo formal, bem como os alvarás referentes aos 

bens por ele abrangidos, só seriam expedidos e entregues às partes após 

a comprovação, verificada pela Fazenda Pública, do pagamento de todos 

os tributos. 5. Sucede que com a inovação trazida pelo art. 659, § 2º, do 

atual Código de Ritos (Lei n.º 13.105/15), após o trânsito em julgado da 

sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, deverá ser 

lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em 

seguida, expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele 

abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes. 6. 

Como se vê, a sistemática do arrolamento sumário do atual Digesto 

Processual Civil subtraiu do Poder Judiciário o dever de controlar o 

recolhimento do imposto de transmissão causa mortis (art. 662, § 1º, CPC). 

A partir de então, exige-se, tão somente, a intimação do fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária (art. 662, 

§ 2º, CPC), fato que ocorrerá depois de homologada a partilha ou de 

deferida a adjudicação (art. 659, § 2º, CPC). 7. A respeito do recolhimento 

do imposto de transmissão no arrolamento sumário, oportuno transcrever 

o seguinte excerto doutrinário: “A apuração, lançamento e cobrança do 

tributo sucessório serão realizados totalmente pelas vias administrativas 

(art. 662, § 2º). Isto em nada diminui as garantias do Fisco, uma vez que, 

após a homologação da partilha, o seu registro não se poderá fazer no 

Registro de Imóveis sem o comprovante do recolhimento do tributo devido 

(art. 143 da Lei dos Registros Públicos). Por outro lado, 

independentemente de intervir no processo de arrolamento, a Fazenda 

Pública não estará adstrita aos valores nele declarados pelas partes. Com 

isso, tornaram-se estranhas ao arrolamento todas as questões relativas 

ao tributo incidente sobre a transmissão hereditária de bens. De tal sorte 

que, nesse procedimento especial, não pode a Fazenda Pública impugnar 

a estimativa do valor dos bens do espólio feita pelo inventariante – valor 

atribuído tão somente para fins de partilha – e requerer nova avaliação 

para que se possa proceder ao cálculo do Imposto de Transmissão Causa 

Mortis, uma vez que este será sempre objeto de lançamento 

administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não podendo ser 

discutido nos autos de arrolamento.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. 

Curso de direito processual civil. Vol. II. 50ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2016, pp. 380-381). (grifo nosso) 8. Assim, JULGO, por sentença (art. 

659, § 2º, CPC), o inventário dos bens deixados por ALMERINDA DOS 

ANJOS ROSA (qualificada nos autos), na forma pleiteada pelo 

inventariante, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo 

aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, e 

ressalvados direitos de terceiros. 9. Tendo o feito tramitado sob o pálio da 

gratuidade da justiça, determino que, decorrido o prazo recursal, sejam 

expedidos os competentes formais de partilha. 10. Em atendimento ao art. 

659, § 2º, do CPC, após o cumprimento do item supra, abra-se vista à 

Fazenda Pública. 11. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001444-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

EDER DA CRUZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

M. E. D. S. C. OAB - 091.181.811-12 (REPRESENTANTE)

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001444-35.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE DIVÓRCIO CONSENSUAL aforada por E.C.L. e C.P.S. (qualificados na 

peça vestibular), onde expõem os autores, em síntese, que são casados 

em regime de comunhão parcial de bens desde 01.12.2006, que têm uma 

filha, bem como que há bens a partilhar. 2. A inicial foi instruída com todos 

os documentos necessários à propositura da ação, onde os autores 

avençaram acerca da guarda, direito de visitas e decretação do divórcio, 

com a consequente a partilha do bem adquirido pelo casal, sendo que o 

representante do Ministério Público opinou favoravelmente à homologação 

dos pedidos. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 4. As partes têm legitimidade e estão bem 

representadas, sendo que pela análise dos autos se verifica que há prova 

da existência do matrimônio (ID: 11800668), bem como que foram 

atendidos todos os requisitos legais para decretação do divórcio 

postulado. 5. Ante a possibilidade da dissolução do casamento estampada 

no art. 226, §6º, da Constituição da República, com a nova redação que 

lhe foi dada pela Emenda Constitucional n.º 66, outro caminho não há 

senão decretar o divórcio, conforme pleiteado na inicial. 6. Estando os 

requerentes em comum acordo e diante da regularidade das cláusulas 

avençadas, homologo, por sentença, o acordo entabulado na inicial para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. 7. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido 

inicial, ex vi do art. 487, inciso I, do Digesto Processual Civil, c.c. art. 1.571, 

inciso IV, do Código Civil, pelo que decreto o divórcio postulado por E.C.L. 

e C.P.S. (qualificados nos autos), devendo ser expedido o termo de 

guarda da menor na em favor da genitora. 8. Sem condenação em custas 

e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob 

o pálio da gratuidade da justiça. 9. Notifique-se o representante do 

Ministério Público. 10. Averbe-se a presente decisão no assentamento do 

registro civil. 11. Oficie-se ao titular do Cartório de Registro Civil 

competente, expedindo-se os mandados de inscrição e averbação. 12. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006677-13.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

IZILDA APARECIDA BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. N. (REQUERIDO)

SYNARA RIBEIRO SENA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006677-13.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

CONSENSUAL DE ALIMENTOS AVOENGOS aforada por I.A.B. e S.R.N., 

representado por sua genitora Sr.ª S.R.S. (qualificados na peça 

vestibular). 2. Vieram-me os autos conclusos. 3. O representante do 

Ministério Público opinou favoravelmente à homologação do acordo. É o 

breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. Tendo em vista que as 

partes transigiram com vistas à solução da demanda, homologo, por 

sentença, o acordo entabulado na exordial, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. 5. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que 

dos autos consta e em conformidade com o parecer ministerial, extingo o 

feito com resolução de mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto 

Processual Civil. 6. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 7. Notifique-se o representante do Ministério Público. 8. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1011559-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENOQUE FERREIRA MARTIR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE JESUS MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1011559-18.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL 

aforada por E.F.M. e M.J.M. (qualificados na peça vestibular), onde 

expõem os autores, em síntese, que são casados em regime de comunhão 

universal de bens desde 30.08.1986, não havendo filhos menores e nem 

bens a partilhar. 4. A inicial foi instruída com todos os documentos 

necessários à propositura da ação, procuração, documentos pessoais 

dos requerentes e certidão de casamento. 5. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 6. Os 

requerentes têm legitimidade e estão bem representados, sendo que pela 

análise dos autos se verifica que há prova da existência do matrimônio (ID: 

16254237), bem como que foram atendidos todos os requisitos legais para 

decretação do divórcio postulado. 7. Ante a possibilidade da dissolução do 

casamento estampada no art. 1.571, inciso IV, do Código Civil e art. 226, 

§6º, da Constituição da República, com a nova redação que lhe foi dada 

pela Emenda Constitucional n.º 66, outro caminho não há senão decretar o 

divórcio, conforme pleiteado na inicial. 8. Estando os requerentes em 

comum acordo e diante da regularidade das cláusulas avençadas, 

homologo, por sentença, o acordo entabulado na inicial para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. 9. Ante o exposto e atendendo a tudo mais 

que dos autos consta, julgo procedente o pedido inicial, ex vi do art. 487, 

inciso I, do Digesto Processual Civil c.c. art. 1.571, inciso IV, do Código 

Civil, pelo que decreto o divórcio postulado por E.F.M. e M.J.M. 

(qualificados nos autos). 10. O cônjuge virago voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja, MARIA DE JESUS. 11. Sem condenação em custas e 

sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 12. Notifique-se o representante do 

Ministério Público. 13. Averbe-se a presente decisão no assentamento do 

registro civil. 14. Oficie-se ao titular do Cartório de Registro Civil 

competente, expedindo-se os mandados de inscrição e averbação. 15. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004404-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA GRUSEGOCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REYNALDO OLIVEIRA RUY OAB - MT0013895A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Espolio Dirceu Santiago de Oliveira (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTINA DO LAGO PICOLLI OAB - PR29607 (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INFORMAR HAVER CERTIFICADO E 

ENCAMINHADO CÓPIA DO DESPACHO NESTE PROCESSO PARA OS 

AUTOS 5174-91.20006.811.0003.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010830-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR VIEIRA LOPES (REQUERENTE)

CESOSTE DE OLIVEIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORACINA DE OLIVEIRA VIEIRA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA JUNTAR O ALVARÁ SELADO, INTIMANDO O 

PROCURADOR DO AUTOR PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES, A FIM DE RETIRAR O ORIGINAL SELADO OU IMPRIMIR AS 

CÓPIAS CONSTANTES NO SISTEMA, PARA O DEVIDO CUMPRIMENTO.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000319-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDINUSA FRANCISCA RODRIGUES (REQUERENTE)

IVAN CARLOS BINSFELD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA KATHARINE MAGGIONI OAB - MT24125/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

IMPULSIONO O FEITO PARA JUNTAR O ALVARÁ SELADO, INTIMANDO O 

ADVOGADO (A) DO (A) REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES, A FIM DE RETIRAR O ALVARÁ ORIGINAL, OU , EXTRAIR AS 

CÓPIAS (FAZENDO IMPRESSÃO) DO SISTEMA, PARA TODOS OS FINS DE 

DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005568-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. D. S. (REQUERENTE)

R. M. D. S. (REQUERENTE)

A. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005568-61.2018.8.11.0003 Vistos etc., Ariana Melo da Silva, 

Wlerrander Alves de Souza e Rute Melo dos Santos pugnam pela 

homologação de acordo referente à guarda da criança H. M. de S., 

nascido aos 08.04.2018, filho dos dois primeiros acordantes e neto 

materno da terceira acordante. Segundo ajustaram a criança permanecerá 
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sob a guarda da avó materna eis que sob os seus cuidados encontra-se 

desde o nascimento, resguardando-se do direito de convivência materna e 

paterna, de forma livre. Consta também na minuta de acordo que os pais 

contribuirão a titulo de verba alimentar em favor da criança, mensalmente, 

com o quantum de meio salário mínimo (cada um), devendo o dinheiro ser 

disponibilizado à guardiã até o dia dez de cada mês. O Parquet opinou pela 

homologação do aludido acordo (evento n. 15896559). É o relatório. 

Decido. Pois bem. Analisando o ajuste firmado entre as partes, vislumbro 

que os requisitos de VALIDADE, EXISTÊNCIA E EFICÁCIA dos NEGÓCIOS 

JURÍDICOS encontram-se presentes no r. ACORDO. No mais, levando-se 

em consideração que a transação realizada entre as partes preserva os 

interesses da criança, a homologação é medida que se impõe. Por fim, 

insta salientar, por oportuno, que o deferimento da guarda conforme 

acordaram, não faz coisa julgada material, eis que havendo alteração da 

situação de fato, poderá a mesma ser revista no interesse da criança, 

consoante se infere pelo disposto no artigo 35 da Lei nº 8.069/90, de 

13.7.90 – ECA. Posto isso, em sintonia ao parecer ministerial, HOMOLOGO, 

nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC, o acordo tal qual o entabulado e, 

declaro, por conseqüência extinto o presente feito. No mais, em sendo 

manifestado o interesse, no prazo de 15 dias, expeça-se termo de guarda, 

com as cautela de praxe. Sem custas e honorários face à gratuidade da 

Justiça, restando deferido r. benefício ao requerido ante ao pleito 

manejado derradeiramente. Diante da consensualidade em destaque, a 

publicação desta sentença nos autos gerará automaticamente o seu 

trânsito em julgado (dispensando a serventia de expedir certidão 

especifica). Arquivem-se, oportunamente. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. P. I. Rondonópolis-MT, 29 de outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004862-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS OAB - MT22502/O (ADVOGADO(A))

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. S. M. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004862-78.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de Guarda 

Judicial c/c Pedido de Regulamentação de Guarda Fática’ ajuizada por L. B. 

L. em desfavor de S. S. M., ambas devidamente qualificadas nos autos. 

Sustenta a requerente ser avó paterna de A. G. da S. M., nascida em 

27/05/2013, estando a criança sob seus cuidados exclusivos desde o 

inicio do ano de 2017. Juntou documentos. Por prudência, previamente à 

apreciação do pleito liminar determinou-se a realização de estudo social 

em ambos os núcleos familiares, tendo o respectivo laudo aportado aos 

autos através do ID n.º 14670587. Em parecer, a representante do 

Ministério Público opinou pela concessão da provisória da menor A. G. da 

S. M. em favor da autora (ID nº 15709405). Relatei o essencial. 

Fundamento. Decido. Pretende-se, in casu, seja deferida a guarda 

provisória da menor A. G. da S. M. em favor da avó paterna. Com efeito, 

considerando o relatório social disponibilizado nos autos através do ID nº 

14670587, observa-se que a criança menor A. G. da S. M. encontra-se de 

fato sob os cuidados da avó paterna há meses. Ademais, embora a regra 

seja os menores estarem sob a guarda dos pais, estes juntos e em 

harmonia, há hipóteses em que esse modelo familiar não pode 

conservar-se. Nesses casos, a guarda é outorgada a um dos pais ou a 

uma terceira pessoa idônea para as responsabilidades do encargo. O 

legislador claramente prefere a família natural à substituta. A família natural 

é a comunidade formada pelos pais, ou qualquer deles e por seus 

descendentes (art. 25 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

consoante com o art. 226, § 4º, da CF). E foi exatamente por isso que o 

Estatuto da Criança do Adolescente ao prever o instituto da guarda dispôs 

em seu artigo 33, litteris: “Art. 33. A guarda obriga à prestação de 

assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, 

conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos 

pais. § 1.º A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser 

deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, 

exceto no de adoção por estrangeiro. § 2.º Excepcionalmente, 

deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a 

situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, 

podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos 

determinados.” A Constituição da República, em seu artigo 227, assim 

dispõe acerca dos direitos das crianças e adolescentes: “É dever da 

família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.” Portanto, como se vê, 

sempre que se tratar de interesse relativo à criança e adolescente, 

incluindo aí a modificação de guarda, o magistrado deve se ater ao 

interesse do menor, considerando, para tanto, primordialmente, seu bem 

estar. Diante disso, em exame perfunctório da matéria trazida ao Juízo, 

vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão de 

tutela de urgência vindicada na exordial, nos termos do art. 300, §2º do 

CPC, haja vista que a criança se encontra sob os cuidados da avó 

paterna, sendo que segundo o estudo social realizado pela equipe 

multidisciplinar a menor apresenta-se bem ambientada ao lar da 

requerente. Diante disso, vislumbra-se que neste momento a requerente 

reúne melhores condições para disponibilizar os cuidados necessários à 

garota, sendo temerário modificar abruptamente a situação fática que se 

instalou na rotina diária da menor, devendo permanecer sob os cuidados 

da avó paterna. Portanto, a concessão da guarda pleiteada beneficiará, 

sobretudo, a pequena A. G., que terá sob a guarda da avó paterna a 

segurança de que suas necessidades básicas, não só materiais, mas 

afetivas, serão sempre atendidas. Assim, em um juízo de cognição 

sumária a esta fase reservada, apresenta-se necessário o deferimento do 

provimento liminar vindicado, porquanto, tenho que as alegações iniciais, 

corroboradas com o estudo social realizado pela equipe multidisciplinar, 

demonstram a verossimilhança da versão apresentada pela requerente. 

Dessa forma, entendo conveniente o deferimento do pleito para 

resguardar o bem estar da menor, pois a concessão da guarda à avó 

paterna dará, ao menos provisoriamente, ensejo aos cuidados 

necessários e mínimos à garantia de sobrevivência e educação da garota, 

evitando-se maiores prejuízos à formação da menor que guarda relações 

de afetividade com a família paterna. Posto isso, presentes os requisitos 

do art. 300, do CPC, DEFIRO A GUARDA PROVISÓRIA da menor A. G. da 

S. M. em favor da avó paterna L. B. L., outorgando-lhe o direito de 

representá-la nos atos da vida civil, ficando ressalvado que, a qualquer 

momento, a presente liminar poderá ser revogada, em havendo interesse 

para a filha da demandada (art. 35, do E.C.A.). Lavre-se o competente 

termo, com as cautelas legais. Doravante, designo audiência de 

conciliação para a data de 29 de janeiro de 2019, às 15h00min, a 

realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. Cite-se a requerida, 

intimando-a a comparecer à audiência aprazada, acompanhada de 

advogado, atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente 

determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. Em 

não havendo acordo na audiência, poderá a parte demandada contestar o 

presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo legal a 

contar da realização da solenidade, sob pena de reputarem-se 

verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, CPC). Cite-se. 

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

30 de outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006906-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. N. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006906-70.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Recebo a inicial, bem como 

sua emenda apresentada através da petição registrada no ID 15050244. 2. 

Processe-se em segredo de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do 

Código de Processo Civil. 3. DEFIRO os benefícios da Assistência 

Judiciária, com fundamento no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil. 

4. Intime-se a parte executada, pessoalmente, para no prazo de 3 (três) 
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dias efetuar o pagamento das parcelas referentes aos meses de 

Maio/2018, Junho/2018 e Julho/2018, no valor reclamado, acrescido do 

valor das parcelas que se vencerem no curso do processo, com os 

acréscimos legais, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de protesto (CPC, 528, §1º), bem como de prisão civil 

(CPC, 528, § 3º). Consigno que, conforme o disposto no art. 528, § 7º, do 

CPC, na esteira da Súmula 309, do STJ, o débito alimentar que autoriza a 

prisão civil do devedor é o que compreende as três parcelas anteriores ao 

ajuizamento da execução, acrescido do valor das prestações que se 

vencerem no curso do processo, de modo que fica facultado à parte 

exequente cobrar as demais parcelas da dívida (vencidas há mais de 3 

meses do ajuizamento da execução) pelo procedimento da expropriação 

de bens (CPC, 528, § 8º). Do resultado do mandado, intime-se a parte 

exequente para manifestação, seguindo-se vista ao Ministério Público 

sendo caso de intervenção. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Rondonópolis-MT, 14 de setembro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000587-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. O. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. C. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1000587-57.2016.8.11.0003. Vistos etc., Trata-se de ‘Ação de 

Reconhecimento de Paternidade c/c Alimentos’ ajuizada por MARCOS 

GUILHERME OLIVEIRA, representado por sua genitora Rosiane Oliveira da 

Silva, em face de WALTER CARRIJO FERREIRA, todos devidamente 

qualificados. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. Recebida a 

vestibular, designou-se audiência de conciliação e se determinou a citação 

da parte demandada. A parte requerida foi devidamente citada, tendo 

ofertado contestação via Defensoria Pública (ID 10551350). Realizada a 

audiência de conciliação, o requerido reconheceu de forma livre e 

espontânea a paternidade do menor Marcos Guilherme Oliveira, pleiteando 

pelas devidas alterações, nos moldes do quanto disposto na assentada 

carreada aos autos (ID 4299598), não tendo logrado êxito em estabelecer 

a verba alimentar, pugnando pelo prosseguimento do feito quanto a este 

ponto. A douta representante do Ministério Público opinou pela 

homologação do quanto ajustado entre as partes (ID nº 4372965), tendo a 

Defensoria Pública ratificado o acordo nos moldes do petitório lançado no 

ID nº 10551350. Por força da sentença vertida no ID n. 10967307 restou 

homologado o reconhecimento de paternidade efetivada pelo requerido em 

favor do autor M. G. O., determinando-se a expedição de mandado de 

averbação com objetivo de promover a retificação do assento de 

nascimento do autor. Com relação à verba alimentar, o Juízo designou 

audiência de instrução e julgamento levada a efeito aos 12/09/2018, 

ocasião em que se deixou de proceder a oitiva de testemunhas, tendo as 

partes apresentado memoriais remissivos e o Ministério Público lançado 

parecer pela fixação da verba alimentar em prol do autor no patamar 

equivalente a 30 % do salario mínimo nacional (ID 153450005). Relatei. 

Decido. Transposta a questão afeta ao reconhecimento de paternidade, 

passo ao exame do pleito referente à fixação da verba alimentar. Pretende 

a parte autora a fixação de verba alimentar em seu favor no quantum 

equivalente a meio salario mínimo, acrescido de metade de suas despesas 

extraordinárias com a aquisição de vestuário, material escolar, remédios, 

etc. Em sede de contestação, o requerido (via Defensoria Pública) 

apresentou contestação (ID 10551350), ofertando o pagamento de verba 

alimentar no quantum equivalente a 10 % do salario mínimo nacional, 

reiterando as alegações colhidas em sede de audiência de conciliação, 

oportunidade em que consignou-se em ata que o réu possuía outros três 

filhos, percebendo na ocasião a remuneração de apenas um salario 

mínimo (ID 4299598). É sabido que a fixação do valor deve adequar-se à 

possibilidade econômica do alimentante, dentro da necessidade do 

alimentando. Enfim, tendo a prestação alimentícia como fundamento o 

binômio necessidade/possibilidade, o "quantum” a ser fixado deve 

adequar-se o mais fielmente possível à capacidade de pagar do 

alimentante e necessidade do beneficiário. Verifica-se que o autor conta 

com quase doze anos de idade (ID 12500864) e no que tange às suas 

necessidades são elas presumidas, em virtude de sua menoridade, 

consoante o escólio do Desembargador YUSSEF SAID CAHALI: "a 

obrigação subsiste enquanto menores os filhos, independentemente, do 

estado de necessidade deles, como na hipótese, perfeitamente, possível, 

de disporem eles de bens (por herança ou doação), enquanto submetidos 

ao pátrio-poder" (Dos Alimentos, Editora Revista dos Tribunais, 3ª ed., p. 

543). Assim, o requerido deve assumir suas responsabilidades, 

garantindo condições dignas de existência ao filho. Os alimentos são 

fixados segundo o binômio necessidade-possibilidade e cabe ao Juízo 

fixar o valor observando ambos os critérios. As necessidades da parte 

autora, menor de dezoito anos, são evidentes, não apenas os gastos com 

alimentação, como também com vestuário, remédios e outros 

indispensáveis à sua subsistência. É cediço que a fixação da pensão 

alimentícia deve ser procedida com razoabilidade, de modo a atender à 

finalidade para a qual se presta a obrigação, qual seja a manutenção do 

alimentando, razão pela qual o valor não deve ser arbitrado em percentual 

ínfimo, nem se olvidando, obviamente, a possibi l idade 

econômico-financeira do alimentante. E, considerando a inexistência de 

comprovação quanto aos ganhos do requerido, mostra-se razoável que a 

pensão seja fixada em valor equivalente a 30 % do salário mínimo federal, 

observando-se, todavia, que a pensão ora fixada poderá ser objeto de 

eventual ação revisional caso verificado que o requerido percebe 

rendimentos que possibilitem a majoração de sua contribuição mensal no 

custeio das despesas de manutenção e criação do filho. Apenas para não 

passar em branco registo que as assertivas lançadas pelo requerido no 

sentido de que seria responsável pelo sustento de outros filhos e que 

aufere renda de apenas um salario mínimo não restaram comprovadas nos 

autos. Diante do exposto, em sintonia ao parecer ministerial, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para fixar os alimentos no patamar 

mensal de 30 % do salário mínimo federal vigente, devidos desde a 

citação, com vencimento todo dia 10 de cada mês a serem depositados em 

conta corrente em nome da representante legal do requerente a ser 

informada nos autos. Condeno o requerido ao pagamento das custas do 

processo e honorários advocatícios da parte adversa, arbitrados em 10% 

sobre o valor atualizado da causa com fundamento no artigo 85, § 2º do 

Código de Processo Civil. Fica suspensa a exigibilidade das referidas 

verbas em relação à parte requerida por litigar amparada pelo benefício da 

gratuidade da justiça. Preclusa a via recursal, em não havendo qualquer 

requerimento no prazo de quinze dias (art. 1.006 da CNGC-MT), 

arquivem-se os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. P. I. Rondonópolis, 15 de outubro de 

2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700483 Nr: 8454-94.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHDSG, VCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARISTELA 

MASSIGNAN MARTINS, para devolução dos autos nº 

8454-94.2011.811.0003, Protocolo 700483, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732766 Nr: 12898-05.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHDSG, VCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 

6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA DOS SANTOS 

TEIXEIRA SACHETTI - OAB:OAB/MT16338
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARISTELA 

MASSIGNAN MARTINS, para devolução dos autos nº 

12898-05.2013.811.0003, Protocolo 732766, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 767837 Nr: 1256-64.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRDSR, JKDSR, MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA - 

OAB:21027/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR OS INTERESSADOS ACERCA DA 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA, NOS AUTOS DA CARTA PRECATÓRIA, 

FLS.113.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 275833 Nr: 240-66.2001.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO MACHADO ARAUJO, FABIANO SUELTON 

MACHADO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE CARLOS MACHADO DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA DOS ARBUES NERY DA 

SILVA - OAB:MT/9923 - B, GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - 

OAB:13068/MT, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT, 

MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3076-A, SIMONE FENGLER 

SPIERING - OAB:11920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR - OAB:3076-A

 VISTOS.

Aguarde-se o transcurso do prazo de suspensão processual concedido 

conforme decisão de fls. 581 que ora reitero, rejeitando o pedido retro.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 448486 Nr: 3665-52.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGS, NGS, IGS, MERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCASJ, TGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO MIGUEL CORREA 

-PROCURADOR GERAL - OAB:MT/9762 - A, JOSE RICARDO GOMES - 

OAB:126759/SP, JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - OAB:11.811, 

Marcelo Felicio Garcia - OAB:7297, MARGARETH MIESSI CAIRES 

GOMES - OAB:OAB/SP 127.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RICARDO GOMES - 

OAB:126759/SP

 Vistos etc.,1. A teor da decisão proferida nesta data no Incidente de 

Remoção de Inventariante em apenso (ID 872026), faculto à novel 

inventariante MARIA ELI RIBEIRO SIMÕES a assinatura de termo de 

compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Doravante, em atenção ao 

instrumento de procuração apresentado derradeiramente (fls. 639/642), 

procedam às devidas retificações perante o Sistema Apolo.3. Outrossim, 

no que se refere aos pedidos vertidos na manifestação de fls. 637/638, 

impõe-se anotar, primeiro, que os bens pertencentes ao espólio 

encontram-se com restrição gravada, além de outros que foram 

adjudicados ou arrematados para o adimplemento das dívidas então 

contraídas pelo ‘de cujus’ quando em vida, conforme se vê às fls. 626/635, 

subsistindo apenas aquele com registro de penhora (fl. 636) e o de 

matrícula 18.678, apresentada de longa data (fl. 84), inexistindo, ao que 

parece, bens imóveis livres e desembaraçados à alienação pretendida.(...) 

intime-se a inventariante, na pessoa de seu patrono constituído para, no 

prazo de 20 (vinte) dias, proceder a retificação das primeiras 

declarações, (...).Na oportunidade, deverá a representante legal do 

espólio colacionar aos autos os seguintes documentos: a) certidão de 

casamento do autor da herança; b) cópia dos documentos pessoais (CPF 

e RG) das sucessoras Izabela e Natalia; c) certidão de nascimento de 

Beatriz; d) certidão de matrícula atualizada do bem imóvel indicado à fl. 84, 

devidamente registrado em nome do falecido; e) carta de desalienação 

dos veículos com restrição assinalada (alienação fiduciária, 

arrendamento); f) efetivar o recolhimento das custas judiciais devidas; g) 

certidão negativa de débito municipal, estadual (expedida pela PGE) e 

federal em nome do extinto, dos Estados de Mato Grosso e São Paulo; h) 

Guia de Informação e Apuração do ITCD, acompanhada do comprovante 

de pagamento do tributo ou declaração de isenção do mesmo.5. Após, 

colha-se parecer ministerial.6. Sem prejuízo, abra-se vista dos autos à 

Fazenda Pública, para fins do disposto no art. 626, do CPC.Intimem-se. 

Notifique-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 777238 Nr: 5146-11.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTON FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ELISMAR VIANA GOMES, 

WELTON VIANA GOMES, MIRIAN VIANA GOMES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GERMANA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 8077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA QUE SEJA REMETIDO AO SETOR DE 

CUMPRIMENTO PARA INTIMAÇÃO DO REQUERENTE ACERCA DO 

CONTIDO NO DOC. FLS. 135/136

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 759603 Nr: 13145-49.2014.811.0003

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nylvan José da Silva - 

OAB:17.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847/MT

 INTIMAÇÃO da parte EXEQUENTE para declinar a localização do 

automóvel no prazo de 05 (cinco) dias. INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, querendo, apresentar documentos elucidativos na forma do art. 510 

do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 814352 Nr: 993-95.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TKMS, DGMS, GAMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAISSA VALERIA MENDES 

SANTOS - OAB:22698/O, HIGHOR DJAMÍLER MENDES SANTOS - 

OAB:OAB/MT 14525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Vilalva Júnior - 

OAB:22818/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO A CERTIDÃO DE FLS. 73.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 436760 Nr: 5428-25.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVDSS, IFDS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534, FABIANA FRANCISCA DE FREITAS - OAB:20673/O

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, movida por D. V. de S. S. 

devidamente representado por I. F. de S. em face de G. dos S., todos bem 

qualificados nos autos.

 Com a inicial vieram os documentos pertinentes.

No curso do processo, as partes entabularam acordo (fls. 97), tendo sido 

noticiado o cumprimento do ajuste (fls. 109), tendo o Ministério Público 

opinado pela extinção do feito ante ao pagamento do débito (fls. 111).

É o relatório. Decido.

Tendo em vista a quitação perpetrada, DECLARO EXTINTA, a presente 

Execução de Alimentos, em relação às parcelas em atraso ora 

executadas, em consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 925, 

ambos do CPC.

Sem custas e honorários, ante a gratuidade da Justiça precedentemente 

deferida.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares.

Ciência ao Ministério Público.

P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 794337 Nr: 12071-23.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPTDS, AGPTDS, DPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIMARA FERREIRA - 

OAB:22875/O, TAINARA FRANCISCA DE SOUZA - OAB:21948/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MACEDO GOMES 

SILVA - OAB:OAB/SP 153.947

 Intimação da parte EXEQUENTE, devidamente representada à fl. 85, para 

que se manifeste sobre o recebimento dos valores determinados à fl. 87, 

bem como dê prosseguimento ao feito, nos termos da decisão de fl. 82, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 419806 Nr: 2088-10.2009.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO TESTA SOBRINHO, ZIZENE PIRES TESTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO IVO DE FREITAS, JEAN 

PIERRE DIAS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ADRIANA - OAB:25.012/0, 

CARLA ADRIANA - OAB:25012/0, DAIANA MALHEIROS DE MOURA - 

OAB:11624-A/MT, HUNNO FRANCO MELLO - OAB:7903-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO FERREIRA PAES - 

OAB:9298/MT, WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 Vistos etc.,

Haja vista a interposição de recurso de apelação em face da sentença de 

fls. 781/788 prolatada por este juízo, observando o disposto no art. 1.010, 

§1º, do Código de Processo Civil e com fulcro no art. 1.010, §3º, do 

mesmo diploma, remeta-se o feito ao Egrégio Tribunal de Justiça para 

apreciação do r. recurso, consignando nossas homenagens.

 Cumpra-se. Às providências.

Rondonópolis-MT, 29 de outubro de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 401719 Nr: 15216-68.2007.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAH, CH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:MT/9127, THAIS LOUANA MENDES SILVA - OAB:OAB-MT18.941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 5.388

 Intimação do inventariante para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar 

as últimas declarações contemplando o plano final de partilha.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 376828 Nr: 5174-91.2006.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDSDO, KRSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - 

OAB:12196, REYNALDO OLIVEIRA RUY - OAB:13895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE CRISTINA FESKIU - 

OAB:OAB/PR 46.043

 Posto isso, na confluência desses argumentos, considerando a ausência 

de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.Custas ex lege. Honorários 

indevidos.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas 

estilares.Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 414222 Nr: 9911-69.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279, NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951/MT

 Em cumprimento ao artigo 854, § 2°, do CPC, procedo à INTIMAÇÃO DA 

PARTE EXECUTADA, devidamente representada nos autos (fl. 195), das 

penhoras formalizadas via BACENJUD às fls. 224 (R$ 71,96) e 247 (R$ 

207,43), para que, querendo, se manifeste no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 702871 Nr: 10849-59.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSOS, CRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:23385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAR-SE QUANTO O 

CONTIDO NA PETIÇÃO DE FLS.125/141, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 727650 Nr: 8508-89.2013.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794, RAFAEL SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT17793, LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA - OAB:OAB/MT 

19.363, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/MT
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 Vistos etc.,

A teor do recurso de apelação interposto às fls. 183, forte no quanto 

disposto no art. 1.010 §3º do código de ritos, encaminhem-se os autos ao 

egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA, com as cautelas de praxe.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 451668 Nr: 6847-46.2011.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADTEC 3D PROJETOS E PLOTAGEM, EVALIN ALVES 

SALOMÃO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO SIMÕES JÚNIOR, THIAGO 

GATTI SIMÕES, BEATRIZ GATTI SIMÕES, MARIA ELI RIBEIRO SIMÕES, 

NATÁLIA GOMEZ SIMÕES, IZABELA GOMEZ SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT, 

SEBASTIÃO BUQUIGARÉ JUNIOR - OAB:11687, VIVIANE PINTO DA 

SILVA DE AVILA - OAB:13707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RICARDO GOMES - 

OAB:126759/SP, Marcelo Felicio Garcia - OAB:7297

 Posto isso e, considerando a irregularidade na representatividade 

processual do requerente, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, IV c/c art. 76, §1º, I, ambos do 

Código de Processo Civil.Custas pelo autor. Honorários indevidos.Após as 

baixas necessárias, arquive-se.P. I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 336800 Nr: 5177-17.2004.811.0003

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JACKSON RODRIGUES LEMES, JOUSE LEMES TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGUES FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ILSON JOSE 

GALDINO, para devolução dos autos nº 5177-17.2004.811.0003, Protocolo 

336800, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002524-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. P. (REQUERIDO)

 

Parte Autora: LEDA CUSTÓDIO PEREIRA. Parte Requerida: JOSÉ ALVINO 

PEREIRA. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS – PROCESSO Nº 

1002524.34.2018.8.11.0003 - PJE – FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA JOSÉ ALVINO PEREIRA, brasileiro, casado, demais 

qualificações desconhecidas, atualmente em local ignorado e incerto, 

para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, a contar do dia útil seguinte ao término do prazo do edital (art. 335, III, 

c/c 231, IV, ambos do CPC/2015). RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO 

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, promovida pela parte autora acima. As partes 

contraíram matrimônio em 13/11/1976 e encontram-se separados de fato 

há mais de 01 ano. A parte autora requer ao final, seja julgada procedente 

a ação, a fim de que seja decretado o Divórcio do casal. 

Despacho/Decisão: Vistos etc. A teor do quanto disposto na certidão 

retro, defiro o pedido constante da petição inicial, devendo o demandado 

ser citado via edital, com o prazo de vinte dias, obedecidas as 

formalidades legais (art. 256, do NCPC), para, querendo, responder a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias a contar do dia útil 

seguinte ao término do prazo do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do 

CPC/2015), consignadas as advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil atual, dando por prejudicada, via de consequência, a 

solenidade conciliatória anteriormente aprazada. Na hipótese de o 

requerido não apresentar contestação, forte no quanto disposto no art. 

72, II, do NCPC, fica desde já nomeado o advogado Dr. Samir Badra Dib 

(UNIJURIS) para apresentar defesa, abrindo-se-lhe vista pelo prazo legal. 

Cumpra-se. Eu, Elisângela De Almeida Salomão Lima, Auxiliar Judiciário, 

digitei. Rondonópolis - MT, 31 de outubro de 2018. Hélio Avelino dos 

Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006041-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. O. D. M. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. D. (RÉU)

 

Parte Autora: MARIA ODÍLIA DE MACEDO DIAS. Parte Requerida: 

VALDETE METON DIAS. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS – PROCESSO Nº 

1006041-47.2018.8.11.0003 - PJE - FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA VALDETE METON DIAS, brasileiro, casado, CPF 

476.216.211-68, atualmente em local ignorado e incerto, dos termos da 

presente ação, para querendo, responder a ação no prazo de 15 (quinze) 

dias. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS, promovida 

pela parte acima. Requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de 

que sejam fixados os alimentos em favor do requerente. 

Despacho/Decisão: Vistos etc., (...) Destarte, determino, desde já, a 

citação do requerido via edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, obedecidas 

as formalidades legais (art. 256, do CPC), para, querendo, responder a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, consignadas as 

advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil. Na hipótese de o 

demandado não apresentar contestação, forte no quanto disposto no art. 

72, II, do CPC, nomeio o advogado Dr. Samir Badra Dib (UNIJURIS) para 

apresentar defesa, abrindo-se-lhe vista pelo prazo legal. Intimem-se e 

Cumpra-se. Eu, Elisângela De Almeida Salomão Lima, Auxiliar Judiciário, 

digitei. Rondonópolis - MT, 31 de outubro de 2018. Hélio Avelino dos 

Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008933-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. D. R. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. S. (EXECUTADO)

 

Parte Autora: J. A. A. R., menor, representado por sua genitora MÔNICA 

BARBOSA DA ROCHA. Parte Requerida: CLAUDIO ALVES SILVA. PRAZO: 

20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 1004308-80.2017.8.11.0003 - PJE – 

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA CLAUDIO ALVES SILVA, 

brasileiro, RG 4399317 DGPC/GO e CPF 956.534.221-34, atualmente em 

local ignorado e incerto, dos termos da presente ação, INTIMANDO-O a 

pagar o débito alimentar no valor de R$ 5.497,50(cinco mil quatrocentos e 

noventa sete reais e cinquenta centavos), por meio de depósito em conta 

bancária, na Conta Poupança 0085949-4, Agência 0252-6, banco 

Bradesco, sob pena de penhora de bens, referente ao período de 

agosto/2016 a julho/2017. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, promovida pela parte acima. Requer ao 

final, seja julgada procedente a ação, a fim de que o executado seja 

condenado a efetuar o pagamento dos alimentos atrasados em favor do 

requerente. Despacho/Decisão: Vistos etc., 1. Estando o executado em 

local incerto e não sabido, defiro a citação do mesmo pela via editalícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, correndo da data da 

publicação única. Por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita, a 

publicação será feita apenas no órgão oficial (artigo 257, II, do CPC). 

Transcorrido ‘in albis’ o prazo da resposta, nomeio o Escritório Modelo da 

UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e professor-orientador, 

atuar como curador especial do executado, conforme o art. 72, II, do CPC, 

devendo ser-lhe aberta vistas dos autos para que oferte a competente 

defesa. (...) Cumpra-se. Eu, Elisângela De Almeida Salomão Lima, Auxiliar 

Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 31 de outubro de 2018. Hélio Avelino 

dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001452-12.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. S. (REQUERENTE)

L. V. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. D. S. (REQUERIDO)

J. R. D. S. (REQUERIDO)

 

Parte Autora: ARLETE SANTANA DOS SANTOS e LIÃO VERÍSSIMO DOS 

SANTOS. Parte Requerida: DANIELA SANTANA DOS SANTOS e 

JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - 

FINALIDADE: 1001452.12.2018.8.11.0003 - PJE - CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA, brasileiro, demais 

qualificações ignoradas, atualmente em local ignorado e incerto, para, 

querendo, responder a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

a contar do dia útil seguinte ao término do prazo do edital (art. 335, III, c/c 

231, IV, ambos do CPC/2015). Bem como INTIMAÇÃO da data de audiência 

para o dia 30/05/2018, as 14h30min, RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

AÇÃO DE GUARDA, promovida pela parte citada acima. A autora é avó 

materna da menor H. M. S. R. assumindo a guarda de fato desde que a 

menor tinha dois anos de idade. Requer ao final, seja julgada procedente a 

ação, a fim de que seja concedida em definitivo a guarda da menor em 

favor dos requerentes. Despacho/Decisão: Vistos etc., A par do quanto 

noticiado no ID 15300647 e, estando o requerido em local incerto e não 

sabido, defiro a citação do mesmo pela via editalícia. Fixo o prazo de 20 

(vinte) dias para o edital, correndo da data da publicação única. Por se 

tratar de parte beneficiária da justiça gratuita, a publicação será feita 

apenas no órgão oficial (artigo 257, II, do CPC). Transcorrido ‘in albis’ o 

prazo da resposta, nomeio o Escritório Modelo da UNIJURIS para, por 

intermédio de seu advogado e professor-orientador, atuar como curador 

especial do demandado, conforme o art. 72, II, do CPC, devendo ser-lhe 

aberta vistas dos autos para que oferte a competente defesa. (...). 

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Eu, Elisângela De Almeida Salomão 

Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 31 de outubro de 2018. 

Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006741-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES OAB - MT16540 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº: 1006741-23.2018.8.11.0003 VISTO. O autor SEBASTIÃO 

LOPES requer a reconsideração da decisão que indeferiu os benefícios da 

justiça gratuita (Id. 14831060), alegando, em suma, que o recolhimento do 

valor das custas processuais e taxa judiciária para distribuição da 

presente ação irá comprometer o custeio do seu tratamento de saúde e, 

ainda, o sustento próprio e da família, uma vez que, conforme simulação 

realizada no site do TJMT, referidas despesas processuais perfazem o 

montante de R$ 8.661,85 (Id. 16101191). O pedido não merece prosperar, 

haja vista que o autor não trouxe aos autos nenhum documento novo 

capaz de comprovar a sua alegada insuficiência de recursos para arcar 

com pagamentos das despesas processuais e ensejar qualquer alteração 

na decisão de Id. 14831060, sendo que certo que o contexto probatório 

anteriormente apresentado manteve-se inalterado. Ademais, vale ressaltar 

que a presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita, que 

milita em favor da pessoa natural, pode ser afastada pelo próprio 

magistrado, quando houver nos autos elementos que demonstrem a 

capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. 

Nesse sentido é jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. 

INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a declaração de pobreza 

que tenha por fim o benefício da Assistência Judiciária Gratuita tem 

presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada 

fundamentadamente. 2. É inviável, em Recurso Especial, rever o 

entendimento do tribunal de origem que afastou a presunção de 

veracidade da declaração de pobreza e fundamentadamente indeferiu o 

pedido de justiça gratuita em virtude da incidência da Súmula nº 7/stj. 3. 

Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.057.733; Proc. 

2017/0034332-0; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; 

DJE 24/10/2017). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO 

NÃO PROVIDO. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. Além disso, o Superior Tribunal de 

Justiça já decidiu que "o pedido de Assistência Judiciária Gratuita pode ser 

indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. " 

(AGRG no AG 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando MATHIAS (JUIZ 

FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado 

em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 2. O Tribunal de origem, apreciando as 

peculiaridades fáticas da causa, indeferiu o benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no V. 

acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 3. 

Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.210.602; Proc. 

2017/0301250-5; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 

11/09/2018; DJE 19/09/2018; Pág. 2618). Dessa forma, INDEFIRO o pedido 

de reconsideração formulado pelo autor. Intime-se o autor para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento do valor das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

art. 290 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Rondonópolis, 

sexta-feira, 26 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001879-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO LEMES VENTURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT12992/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

VISTO. Intime-se o autor para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação de Id. 16168802, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 27 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003704-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

VISTO. Intime-se a parte autora para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) 

dias, contra qual sentença interpôs o recurso de apelação acostado no Id. 

136777704. Cumpra-se. Rondonópolis, 30 de outubro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003704-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

VISTO. Intime-se a parte autora para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) 

dias, contra qual sentença interpôs o recurso de apelação acostado no Id. 

136777704. Cumpra-se. Rondonópolis, 30 de outubro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011368-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO BRAZILIANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO MODESTO OAB - MT0015220A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

PROCESSO N° 1011368-70.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação 

declaratória de existência de relação jurídico-tributária c/c anulatória de 

termo de exclusão simples nacional e pedido de tutela de urgência 

antecipada proposta por do JOÃO RICARDO BRAZILIANO - ME em face 

ESTADO DE MATO GROSSO. O autor atribuiu à causa o valor de R$ 

1.000,00 (mil reais) (Id. 16232830). É o relatório. Decido. A Lei nº 

12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública 

no âmbito dos estados, distrito federal e municípios, consigna, no artigo 2º, 

a sua competência, que resta limitada às causas não excedentes do valor 

de 60 salários mínimos, conforme a seguir transcrito: “Art. 2º É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. § 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de 

desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade 

administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou 

interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos 

Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações 

públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a 

impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou 

sanções disciplinares aplicadas a militares. (...)” A matéria posta em 

discussão na demanda não se inclui nas exceções previstas na 

mencionada lei, e, ainda, o valor da causa desta ação (R$ 1.000,00) 

encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência deste 

juízo. Ademais, oportuno mencionar que o artigo 5º, inciso I da Lei nº 

12.153/2009 prevê expressamente a possibilidade de as microempresas e 

as empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, serem autoras nos Juizados Especiais 

Fazendários. Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste 

Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência para processar e 

julgar o feito é do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da 

Resolução nº 004/2014/TP, in verbis: “Art. 1º. As causas referentes à Lei 

Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, 

conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados; II – 

nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em 

funcionamento.” Com essas considerações, em atendimento a Resolução 

nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, que dispõe sobre a competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e 

julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

DECLARO a incompetência deste Juízo para o processamento demanda e, 

de consequência, determino a remessa dos autos em favor de um dos 

Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. Remetam-se os autos a um dos 

Juizados Especiais Cíveis para a distribuição. P.R.I. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA. Rondonópolis, terça-feira, 30 de outubro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010438-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO PÓLO REGIONAL DE RONDONÓPOLIS DA SECRETARIA DE 

FAZENDA - SEFAZ (IMPETRADO)

Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

 

Processo n º 1010438-52.2018.8.11.0003 VISTO. BELLUNO LOGISTICA E 

TRANSPORTES LTDA ajuizou mandado de segurança com pedido liminar 

contra ato tido como ilegal do CHEFE DO PÓLO REGIONAL DE 

RONDONÓPOLIS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – SEFAZ/MT alegando, em síntese, que a referida autoridade 

utilizou-se da máquina administrativa para lhe coagir a recolher ICMS 

indevido, conforme Termo de Apreensão e Depósito nº 1137547-5. 

Informa que as mercadorias descritas na nota fiscal indicada no 

mencionado TAD foram apreendidas como forma de coerção para 

pagamento do tributo supostamente devido, todavia foram liberadas 

voluntariamente pela autoridade. Alega que a atitude da autoridade coatora 

é arbitrária e ilegal, visto que existem outros meios eficazes e legais para 

cobrança de impostos. Assevera que as mercadorias estavam 

acompanhadas de notas fiscais e que o TAD foi lavrado sem ao menos ter 

sido constatada a falta de recolhimento do ICMS. Assim, requer a 

concessão de liminar para determinar o imediato cancelamento do Termo 

de Apreensão e Depósito nº 11374547-5, até o julgamento do presente 

feito. É o relatório. Decido. O mandado de segurança foi impetrado contra 

o CHEFE DO PÓLO REGIONAL DE RONDONÓPOLIS DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEFAZ/MT, tendo por 

fundamento suposta ilegalidade e arbitrariedade na lavratura do Termo de 

Apreensão e Depósito nº 1137547-5 para cobrança de ICMS. Como se 

sabe, a ação mandamental é cabível contra ato de autoridade que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, violar direito líquido e certo, não 

amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que alguém sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la, sendo imprescindível a 

existência de prova pré-constituída como condição essencial à verificação 

da ilegalidade. A competência para julgamento de mandado de segurança 

é estabelecida em razão da função ou da categoria funcional da 

autoridade apontada como coatora. A autoridade coatora, por sua vez, é 

aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido como ilegal, nos 

termos do artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009. Vejamos: “Considera-se 

autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual 

emane a ordem para a sua prática”. Em outras palavras, válido anotar que 

a autoridade coatora deve ter competência para o desfazimento do ato. 

Trata-se, pois, de verificar quem tem função decisória ou deliberatória 

sobre o ato impugnado no mandado de segurança e não, meramente, 

função executória. No caso dos autos, o Termo de Apreensão e Depósito 

nº 1137547-5 demonstra que o ato apontado como ilegal foi praticado pela 

Unidade Fazendária UOF Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino 

(Correntes – MT/MS), em 23/10/2018 (Id. 16123917). Segundo o Regimento 

Interno da SEFAZ-MT, que estabelece a estrutura básica da Secretaria, os 

Postos Fiscais estão subordinados à Gerência de Fiscalização de Trânsito 

em Postos Fiscais (art. 123). Ademais, em consulta ao arquivo completo 

do TAD questionado no site da SEFAZ foi possível verificar que na página 

6 constou expressamente a seguinte informação: “Unidade responsável 

pelo Termo de Apreensão e Depósito: GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS DA SEFAZ/MT – GFPF/SUCIT” (disponível 

em: < https://www.sefaz.mt.gov.br/tad/reimprimir/internetlivre#>). Dessa 

forma, a unidade superior direta do Posto Fiscal que lavrou o TAD com 

atribuição para reformar o ato combatido na via judicial adotada seria a 

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS, com 

sede funcional em Cuiabá-MT. Nesse contexto, é evidente que o CHEFE 

DO PÓLO REGIONAL DE RONDONÓPOLIS DA SECRETARIA DE FAZENDA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO não se enquadra no conceito de 

autoridade coatora, não devendo, portanto, responder por eventual 

ilegalidade praticada por agente pertencente a uma Unidade Fazendária 

subordinada a outro órgão. Na hipótese, por todos os ângulos que se 

analise a questão, verifica-se que a autoridade apontada como coatora 

não possui legitimidade para praticar o ato impugnado ou emanar ordem 

para a sua prática, sendo ela, portanto, parte ilegítima ad causam. 

Ademais, é inviável, in casu, a aplicação da Teoria da Encampação, 

porquanto alterada a competência jurisdicional para exame do feito, 

considerando a sede funcional da autoridade coatora idônea (Cuiabá-MT). 

Nesse sentido: “OMISSÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

AUTORIDADE IMPETRADA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE 

AO CASO DOS AUTOS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA 

REJULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A Primeira 

Seção, ao apreciar o MS n.º 10.484/DF, traçou os requisitos mínimos da 
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teoria da encampação, que somente incide se: (a) houver vínculo 

hierárquico entre a autoridade erroneamente apontada e aquela que 

efetivamente praticou o ato ilegal; (b) a extensão da legitimidade não 

modificar regra constitucional de competência; (c) for razoável a dúvida 

quanto à legitimação passiva na impetração; e (d) houver a autoridade 

impetrada defendido a legalidade do ato impugnado, ingressando no mérito 

da ação de segurança. (...) 4. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 

1188779/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

07/02/2012, DJe 16/02/2012). Portanto, sendo ilegítima a autoridade 

coatora apontada e havendo incongruência entre a sede funcional da 

autoridade coatora correta e o foro em que foi impetrada a ação, não há 

outra medida senão a extinção do processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no que determina o artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Com 

essas considerações, com fundamento no artigo 485, I, VI, do CPC e art. 

10 da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, 

julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. Sem custas (art. 10, 

inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários 

advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Por se tratar de sentença 

que extingue o mandado sem julgamento de mérito, não está sujeita ao 

reexame necessário, mercê do que dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº 

12.016/2009. Transitada em julgado, comunique-se o resultado a 

autoridade coatora e arquivem-se os autos com as anotações de estilo. 

P.R.I.C. Rondonópolis, quinta-feira, 25 de outubro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005234-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALOIZO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1005234-27.2018.811.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

concessão de auxílio doença e/ou aposentadoria por invalidez ajuizada 

por ALOIZO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS. Analisando os autos, verifica-se que a ação inicialmente 

foi distribuída na Justiça Federal e, posteriormente, encaminhada a este 

juízo. Na Justiça Federal foi realizada perícia em 10/02/2017, na qual se 

constatou que a incapacidade era total e temporária, tendo sido 

consignado o prazo de 12 (doze) meses para que o periciando seja 

submetido a uma nova avaliação médica acerca de sua capacidade 

laborativa (item 3.3 de fls. 69 do PDF). Na hipótese, considerando que a 

perícia foi realizada na Justiça Federal na data de 10/02/2017, e tendo sido 

constatado, na aludida perícia, a necessidade de nova avaliação médica 

no prazo de 12 (doze) meses, DETERMINO a realização de nova perícia 

médica na autora. Para tanto, nomeio a empresa FORENSE LAB (e-mail: 

contato@forenselab.com; telefone (65) 98112-2338), para realização de 

perícia médica judicial na data de 13 de novembro de 2018, às 12h00min, 

na sala de reunião deste Fórum. Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) para os honorários periciais, haja vista que o médico perito da 

empresa nomeada deverá se deslocar da Comarca de Cuiabá para 

realizar a perícia nesta Comarca. Oportuno esclarecer que a nomeação de 

empresa de outra cidade se deu em virtude de não existir nesta Comarca 

profissional que realize perícia médica sem receber sua contraprestação 

previamente ou logo após a entrega do laudo. Ademais, diante da 

excessiva dificuldade da parte autora em cumprir o encargo, uma vez que 

beneficiária da justiça gratuita, DECIDO inverter o ônus da prova, nos 

termos do artigo 373, § 1º do CPC, para que a perícia médica seja 

produzida pelo INSS. Segundo o artigo 8º, §2º, da Lei nº 8.620/1993, cabe 

ao INSS antecipar os honorários periciais nas ações de acidente do 

trabalho, como no caso dos autos. Assim, intime-se o INSS para pagar os 

honorários periciais, através de depósito judicial (conta única), no prazo 

de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo para pagamento sem manifestação ou 

depósito do INSS, expeça-se certidão de crédito, em favor da empresa 

FORENSE LAB, para cobrança da verba honorária na via própria. Intime-se 

a empresa FORENSE LAB acerca da nomeação e para informar, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, qual será o médico responsável pela perícia 

médica do autor. Indicado o perito, intimem-se as partes desta decisão e 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem 

quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Após, 

encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao perito. Em caso 

de descumprimento do parágrafo anterior, desde já, este juízo apresenta 

os quesitos produzidos a seguir: 1. O (a) periciando (a) é portador de 

doença ou afecção? Qual ou quais? 2. A patologia incapacitante em 

questão decorre de acidente do trabalho ou doença ocupacional ? 3. A 

patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de TODA E 

QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se 

afirmar que a incapacidade é TOTAL? 4. O (a) periciando (a) é 

INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra 

atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a 

incapacidade é DEFINITIVA? 5. Em se tratando de periciando (a) 

incapacitado (a), favor determinar dia, mês e ano do início da DOENÇA e 

da INCAPACIDADE. 6. Com base em que documento do processo foi 

fixada a data do início da incapacidade? A fixação baseou-se apenas nas 

declarações do (a) periciando(a)? 7. 11. O (a) periciando (a), em caso de 

incapacidade total e definitiva, necessita da assistência permanente de 

outra pessoa? O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 

confecção do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos 

autos. Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 25 de outubro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004355-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAYNER BORGES PEIXOTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYRIANNY FARIA MARTINS OAB - GO45939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO A DRª KYRIANNY FARIA MARTINS - POLO ATIVO, para 

querendo, apresente Contrarrazões ao Recurso de Apelação apresentado 

pelo Município de Rondonópolis (Id. 16010311) , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011300-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON NASCIMENTO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a 

matéria não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do 

CPC e pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores 

para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não 

se pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). 

Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será 

considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). DEFIRO o benefício da 

gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do artigo 98 do CPC. 

Cumpra-se. Rondonópolis, segunda-feira, 29 de outubro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446444 Nr: 1626-82.2011.811.0003

 AÇÃO: Expropriação da Lei 8.257/91->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA SIQUEIRA BENVIDES, GERCINA 

SIQUEIRA DA SILVA, ANA SIQUEIRA DA SILVA, JOSE BENICIO 

MAGALHAES, ADELINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO, ISRAEL PEREIRA 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT, DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICIPIO, para devolução dos autos nº 1626-82.2011.811.0003, 

Protocolo 446444, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 765828 Nr: 263-21.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA MARIUSA DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICIPIO, para devolução dos autos nº 263-21.2015.811.0003, Protocolo 

765828, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760194 Nr: 13448-63.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADEMIR BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICIPIO, para devolução dos autos nº 13448-63.2014.811.0003, 

Protocolo 760194, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390974 Nr: 4567-44.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO MIGUEL CORREA 

-PROCURADOR GERAL - OAB:MT/9762 - A, PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:OAB/MT12605, CRISTHIAN ANTHONY DE 

CARVALHO TONSIC - OAB:OAB/MT8387, EDISON PAULO DOS 

SANTOS ROBERTS - OAB:5395-B, SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO 

- OAB:7197-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICIPIO, para devolução dos autos nº 4567-44.2007.811.0003, 

Protocolo 390974, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780429 Nr: 6372-51.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SANSONE 

PACHECO - OAB:160078

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICIPIO, para devolução dos autos nº 6372-51.2015.811.0003, 

Protocolo 780429, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737551 Nr: 383-98.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANE 

GONÇALVES DA SILVA, para devolução dos autos nº 

383-98.2014.811.0003, Protocolo 737551, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 404178 Nr: 17681-50.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO (TELEFONICA BRASIL S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICIPIO, para devolução dos autos nº 17681-50.2007.811.0003, 

Protocolo 404178, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 756233 Nr: 10986-36.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON QUIRINO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773, RAFAEL XAVIER DE PAULA- PROCURADOR - 

OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16484, FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - 

OAB:MT/ 5773

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICIPIO, para devolução dos autos nº 10986-36.2014.811.0003, 

Protocolo 756233, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 404184 Nr: 17687-57.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YUN KI LEE - OAB:SP 131693

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICIPIO, para devolução dos autos nº 17687-57.2007.811.0003, 
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Protocolo 404184, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 708048 Nr: 2880-56.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: OSVALDO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA 

- OAB:9367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO A DRª DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA - OAB:9367/MT, 

representando o polo ativo, PARA QUE TOME CIÊNCIA DOS CÁLCULOS 

JUNTADOS ÀS FLS. 221/222, BEM COMO, MANIFESTANDO O QUE 

ENTENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 746135 Nr: 5657-43.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GILBERTO ALVES FERREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

sobre a impugnação de fls. 193/198.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783121 Nr: 7447-28.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPDEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SCHUSTER JUNIOR. - 

OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se a embargante, ADM DO BRASIL LTDA, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração de fls. 

1.241/1.244.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 63421 Nr: 11978-90.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPARANATINGA TRANSPORTADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT/7662, BERTIN ADVOCACIA & ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:7794/MT, FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN 

- OAB:5925/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

(PRAZO 15 DIAS)

AUTOS Nº. 11978-90.1997.8.11.0003 - CÓDIGO: 63421

TIPO DE AÇÃO: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADOS: TRANSPARANATINGA TRANSPORTADORA LTDA

Pelo presente, faz saber a todos, que será (ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem (ns) de propriedade dos 

Executados TRANSPARANATINGA TRANSPORTADORA LTDA , na 

seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 05 de DEZEMBRO de 2018, a partir das 09:00 

horas, por preço não inferior

ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 05 de DEZEMBRO de 2018, a partir das 14:00 

horas, para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, 

considerando-o como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do 

valor da avaliação.

LOCAL: Auditório COBERTURA EVENTOS, sito a Avenida Fernando Corrêa 

da Costa, 1915, 3° Andar, Sala 09, Edifício Cobertura. Bairro: Vila Birigui, 

na cidade Rondonópolis (MT) e Online Através do site 

www.mlleiloes.com.br.

BEM(NS): Matrícula nº 33.605 – 1º CRI DE RONDONÓPOLIS. Um lote de 

terrenos para construção, constituído pelo Lote 01 da Quadra 68, 

loteamento denominado “CIDADE SALMEN”; Matrícula nº 33.606 – 1º CRI 

DE RONDONÓPOLIS. Um lote de terrenos para construção, constituído pelo 

lote 02 da Quadra 68, loteamento denominado “CIDADE SALMEN”; 

Matrícula nº 33.607 – 1º CRI DE RONDONÓPOLIS. Um lote de terrenos para 

construção, constituído pelo lote 03 da Quadra 68, loteamento denominado 

“CIDADE SALMEN”; Matrícula nº 33.608 – 1º CRI DE RONDONÓPOLIS. Um 

lote de terrenos para construção, constituído pelo lote 04 da Quadra 68, 

loteamento denominado “CIDADE SALMEN”; Matrícula nº 33.609 – 1º CRI 

DE RONDONÓPOLIS. Um lote de terrenos para construção, constituído pelo 

lote 05 da Quadra 68, loteamento denominado “CIDADE SALMEN”; e 

Matrícula nº 33.610 – 1º CRI DE RONDONÓPOLIS. Um lote de terrenos para 

construção, constituído pelo lote 06 da Quadra 68, loteamento denominado 

“CIDADE SALMEN”.

(RE) AVALIAÇÃO: R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: Lote 01 (RUA PARANÁ, QD. 68) um terreno 

com construção com 15,00 m de frente, 15,00m de fundos, 37,50 m do 

lado direito, 37,50m do lado esquerdo, totalizando 562,50 metros 

quadrados, numa rua que ainda não foi aberta, onde se vê somente mata 

e na frente fica a quadra 69 que dá acesso à BR 364, tendo apenas um 

velho barracão, totalizando 227,50 metros quadros de área construída, 

conforme BCI da prefeitura. Avaliado em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil 

reais); Lote 02 (RUA MONTE CASTELO QD. 68), um terreno com 

construção com 15,00m de frente, 15,00m de fundos, 45,00m do lado 

direito, 45,00m do lado esquerdo, totalizando 675,00 m², numa rua que 

ainda não foi aberta, onde se vê somente mato e na frente fica a quadra 

68 que dá acesso à BR 364, tendo um velho barracão com área total 

construída de 107,50 m², conforme BCI da prefeitura. Avaliado em R$ 

180.000,00 (cento e oitenta mil reais); Lote 03 (RUA MONTE CASTELO QD. 

68) um terreno sem construção com 15,00m de frente, 15,00m de fundos, 

45,00m do lado direito, 45,00m do lado esquerdo, totalizando 675,00 m², 

numa rua que ainda não foi aberta, onde se vê somente mato e na frente 

fica a quadra 69 que dá acesso à BR 364, conforme BCI da prefeitura. 

Avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); Lote 04 (RUA 

MONTE CASTELO QD. 68) um terreno sem construção com 15,00m de 

frente, 15,00m de fundos, 45,00m de lado direito, 45,00m do lado 

esquerdo, totalizando 675,00m², numa rua que ainda não foi aberta, onde 

se vê somente mato e na frente fica a quadra 69 que dá acesso à BR 364, 

conforme BCI da prefeitura. Avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 

mil); Lote 05 (RUA GOIÁS QD. 68) um lote de terreno sem construção com 

15,00m de frente, 15,00m de fundos, 37,50m do lado direito, 37,50m do 

lado esquerdo, totalizando 562,50m², numa rua que ainda não foi aberta, 

onde se vê somente mato e na frente fica a quadra 69 que dá acesso à 

BR 364, conforme BCI da prefeitura. Avaliado em R$ 120.000,00 (cento e 

vinte mil reais); Lote 06 (RUA GOIÁS QD. 68) um terreno sem construção 

com 15,00m de frente, 15,00m de fundos, 37,50m de lado direito, 37,50m 

do lado esquerdo, totalizando 562,50m² numa rua que ainda não foi aberta, 

onde se vê som ente mato e na frente fica quadra 69 que dá acesso à BR 

364, conforme BCI da prefeitura. Avaliado em R$ 120.000,00 (cento e vinte 

mil reais). Todos localizados no loteamento CIDADE SALMEN, nesta cidade 

de Rondonópolis/MT.

 ÔNUS: Matrícula nº 33.605: AV. 2/33.605 – AVERBAÇÃO DE CAUÇÃO 

dada por TRASPARANATINGA TRANSPORTADORA LTDA, processo nº 

009/95 da 2ª VARA CÍVEL da comarca de Rondonópolis. R.3/33.605 – 
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PENHORA em favor do BANCO BAMERINDOS DO BRASIL S/A contra 

JAIRO DIAS PEREIRA e IVANE DE CAMPOS MELHO PEREIRA, processo nº 

3.047/96 da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis. R.4/33.605 – 

PENHORA em favor da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra 

TRANSPARANATINGA TRANSPORTADORA LTDA, processo nº 465/1999 

da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis; Matrícula nº 

33.606: AV. 2/33.606 – AVERBAÇÃO DE CAUÇÃO dada por 

TRASPARANATINGA TRANSPORTADORA LTDA, processo nº 009/95 da 

2ª VARA CÍVEL da comarca de Rondonópolis. R.3/33.606 – PENHORA em 

favor do BANCO BAMERINDOS DO BRASIL S/A contra JAIRO DIAS 

PEREIRA e IVANE DE CAMPOS MELHO PEREIRA, processo nº 3.047/96 da 

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis. R.4/33.606 – PENHORA em 

favor da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra TRANSPARANATINGA 

TRANSPORTADORA LTDA, processo nº 465/1999 da 1ª Vara da Fazenda 

Pública da Comarca de Rondonópolis. R.6/33.606 – PENHORA em favor da 

União Federal – INSS contra TRANSPARANATINGA TRANSPORTADORA 

LTDA, processo nº 01156.2007.022.23.00-4 da 2ª Vara do Trabalho de 

Rondonópolis. Matrícula nº 33.607: AV. 2/33.607 - AVERBAÇÃO DE 

CAUÇÃO dada por TRASPARANATINGA TRANSPORTADORA LTDA, 

processo nº 009/95 da 2ª VARA CÍVEL da comarca de Rondonópolis. 

R.3/33.607 – PENHORA em favor do BRANCO BAMERINDOS DO BRASIL 

S/A contra JAIRO DIAS PEREIRA e IVANE DE CAMPOS MELHO PEREIRA, 

processo nº 3.047/96 da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis. 

R.4/33.607 – PENHORA em favor da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

contra TRANSPARANATINGA TRANSPORTADORA LTDA, processo nº 

465/1999 da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis. 

Matrícula nº 33.608; AV. 2/33.608 - AVERBAÇÃO DE CAUÇÃO dada por 

TRASPARANATINGA TRANSPORTADORA LTDA, processo nº 009/95 da 

2ª VARA CÍVEL da comarca de Rondonópolis. R.3/33.608 – PENHORA em 

favor do BRANCO BAMERINDOS DO BRASIL S/A contra JAIRO DIAS 

PEREIRA e IVANE DE CAMPOS MELHO PEREIRA, processo nº 3.047/96 da 

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis. R.4/33.608 – PENHORA em 

favor da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra TRANSPARANATINGA 

TRANSPORTADORA LTDA, processo nº 465/1999 da 1ª Vara da Fazenda 

Pública da Comarca de Rondonópolis. Matrícula nº 33.609; AV. 2/33.609 - 

AVERBAÇÃO DE CAUÇÃO dada por TRASPARANATINGA 

TRANSPORTADORA LTDA, processo nº 009/95 da 2ª VARA CÍVEL da 

comarca de Rondonópolis. R.3/33.609 – PENHORA em favor do BRANCO 

BAMERINDOS DO BRASIL S/A contra JAIRO DIAS PEREIRA e IVANE DE 

CAMPOS MELHO PEREIRA, processo nº 3.047/96 da 1ª Vara Cível da 

Comarca de Rondonópolis. R.4/33.609 – PENHORA em favor da FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL contra TRANSPARANATINGA TRANSPORTADORA 

LTDA, processo nº 465/1999 da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca 

de Rondonópolis. Matrícula nº 33.610; AV. 2/33.610 - AVERBAÇÃO DE 

CAUÇÃO dada por TRASPARANATINGA TRANSPORTADORA LTDA, 

processo nº 009/95 da 2ª VARA CÍVEL da comarca de Rondonópolis. 

R.3/33.610 – PENHORA em favor do BRANCO BAMERINDOS DO BRASIL 

S/A contra JAIRO DIAS PEREIRA e IVANE DE CAMPOS MELHO PEREIRA, 

processo nº 3.047/96 da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis. 

R.4/33.610 – PENHORA em favor da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

contra TRANSPARANATINGA TRANSPORTADORA LTDA, processo nº 

465/1999 da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis. 

R.5/33.610 – PENHORA em favor do Município de Rondonópolis/MT contra 

TRANSPARANATINGA TRANSPORTADORA LTDA, processo 1243/2005 

da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis. AV. 

6/33.610 – PENHORA em favor de MIUTO KINGIO NOSAKI contra IVANE DE 

CAMPOS MELO PEREIRA, JAIRO DIAS PEREIRA e TRANSPARANATINGA 

TRANSPORTADORA LTDA, conforme AV.7/33.610, processo nº 

01126.2005.022.23.00-6 da 2ª Vara do Trabalho de Rondonópolis.

 LEILOEIRO: Silvio Luiz Silva de Moura Leite – CPF 215.737.778-62. 

Leiloeiro Público Oficial nº 021/2012/JUCEMAT.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.mlleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art.895 do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

O valor de cada parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido 

por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista 

sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o 

que não interfere na continuidade da disputa.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, 

o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) da avaliação.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados 

TRASPARANATINGA TRANSPORTADORA LTDA, na pessoa de seu 

Representante Legal (Dr. ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - 

OAB:MT/7662, BERTIN ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:7794/MT, Dr. FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:5925/MT); e seus cônjuges se casados forem; e na Qualidade de 

Credor Hipotecário, na pessoa de seu Representante Legal; bem como os 

eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, 

uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 

especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art.889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei.

Rondonópolis - MT, 30 de outubro de 2018.

 Dr. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 742618 Nr: 3658-55.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZIANE GARCETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, BANCO 

DA GENTE - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE 

RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16484, CARLOS HILDE J. MELO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8228, PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO

Intimem-se SUZIANE GARCETE DA SILVA e o INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, SOCIAL E CULTURAL - 

IDESSC para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se o acordo firmado 

nos autos pressupõe a extinção do feito também em relação ao Município 

de Rondonópolis.

Intime-se, ainda, JOSIANNE A. DE SOUZA para, no mesmo prazo, 

subscrever a petição de fls. 392.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 758054 Nr: 12149-51.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 542 de 790



PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 12149-51.2014.8.11.0003 - CÓDIGO: 758054

TIPO DE AÇÃO: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

EXECUTADOS: VALDEMAR FERREIRA DA SILVA

Pelo presente, faz saber a todos, que será (ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem (ns) de propriedade do(s) 

Executado(s) VALDEMAR FERREIRA DA SILVA, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 05 de DEZEMBRO de 2018, a partir das 09:00 

horas, por preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 05 de DEZEMBRO de 2018, a partir das 14:00 

horas, para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, 

considerando-o como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do 

valor da avaliação.

LOCAL: Auditório COBERTURA EVENTOS, sito a Avenida Fernando Corrêa 

da Costa, 1915, 3° Andar, Sala 09, Edifício Cobertura. Bairro: Vila Birigui, 

na cidade Rondonópolis (MT) e Online Através do site 

www.mlleiloes.com.br.

BEM(NS): Um veículo Honda/CG 125 TITAN KS, PLACA JZP 5944 MT.

 (RE) AVALIAÇÃO: R$ 2.950,00 (DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA 

REAIS).

 LOCALIZAÇÃO DO (I) MÓVEL: Em poder do Executado, cujo endereço é 

na Rua Portugal, nº 257, Quadra 23, Lote 13, do Loteamento denominado 

Jardim Europa, Rondonópolis/MT.

 LEILOEIRO: Silvio Luiz Silva de Moura Leite – CPF 215.737.778-62. 

Leiloeiro Público Oficial nº 021/2012/JUCEMAT.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.mlleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art.895 do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

O valor de cada parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido 

por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista 

sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o 

que não interfere na continuidade da disputa.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, 

o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) da avaliação.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados VALDEMAR 

FERREIRA DA SILVA, na pessoa de seu Representante Legal; e seus 

cônjuges se casados forem; e na Qualidade de Credor Hipotecário, na 

pessoa de seu Representante Legal; bem como os eventuais: 

coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, 

habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial 

para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art.889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei.

Rondonópolis - MT, 30 de outubro de 2018.

 Dr. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 785086 Nr: 8219-88.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIZAN TRATORES LTDA EPP, NEIVA MARLI 

DA SILVA, CESAR AUGUSTO DA SILVA, JULIO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA SILVA 

FERRARI - OAB:MT/9697, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B/MT

 VISTO

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manfiestar-se 

sobre a petição de fls. 50/60.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 722984 Nr: 3986-19.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKII SADANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

(PRAZO 15 DIAS)

AUTOS Nº. 3986-19.2013.8.11.0003 - CÓDIGO: 722984

TIPO DE AÇÃO: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

EXECUTADOS: TOKII SADANO

Pelo presente, faz saber a todos, que será (ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem (ns) de propriedade do(s) 

Executado(s) TOKII SADANO, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 05 de DEZEMBRO de 2018, a partir das 09:00 

horas, por preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 05 de DEZEMBRO de 2018, a partir das 14:00 

horas, para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, 

considerando-o como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do 

valor da avaliação.

LOCAL: Auditório COBERTURA EVENTOS, sito a Avenida Fernando Corrêa 

da Costa, 1915, 3° Andar, Sala 09, Edifício Cobertura. Bairro: Vila Birigui, 

na cidade Rondonópolis (MT) e Online Através do site 

www.mlleiloes.com.br.

BEM(NS): 01 (UM) salão comercial, construído sobre um terreno de 330,00 

mts², localizado na Quadra 31, Lote 16-B, no bairro Centro-A, servido de 

asfalto, iluminação pública, com duas salas pequenas e boa localização 

comercial, com limites e confrontações melhor descritos na matrícula 

16.060 do CRI de Rondonópolis/MT,

 (RE) AVALIAÇÃO: R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais).

TOTAL DO DÉBITO: R$ 9.113,93 (nove mil cento e treze reais e noventa e 

três centavos) até 10/08/2018.

LOCALIZAÇÃO DO (I) MÓVEL: O imóvel está localizado na Avenida João 

Ponce e Arruda, nº 1.742, no Centro A desta comarca de 

Rondonópolis/MT.

 ÔNUS: R.6/16.060 HIPOTECA DE 1º GRAU em favor do credor CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, CGC nº 00.360.305/0001-04. R.7/16.060 

PENHORA em favor de KITIJI SADANO JUNIOR e MICHAEL TENORIO 

SADANO contra TOKII SADANO, expedida nos autos nº 1350/99, das 7º 

Vara Cível e 2ª Vara de Família e Sucessões do juízo desta Comarca de 
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Rondonópolis/MT. R.8/16.060 PENHORA em favor do credor GERALDO 

ROBERTO PESCE, contra TOKII SADANO, expedida nos autos nº 

544/2005, da 5ª Vara Cível do juízo desta Comarca de Rondonópolis/MT. 

AV.9/16.060 PEHORA em favor da Fazenda Pública do Município de 

Rondonópolis/MT, expedida nos autos nº 9184-18.2005.8.11.0003 – Cód. 

354189, da 1ª Vara da Fazenda Pública do juízo desta Comarca de 

Rondonópolis/MT. AV.10/16.060 PEHORA em favor da Fazenda Pública do 

Município de Rondonópolis/MT, expedida nos autos nº 

3986-19.2013.8.11.0003 – Cód. 722984, da 1ª Vara da Fazenda Pública do 

juízo desta Comarca de Rondonópolis/MT. AV.11/16.060 PEHORA em 

favor da Fazenda Pública do Município de Rondonópolis/MT, expedida nos 

autos nº 41-53.2015.8.11.0003 – Cód. 765466, da 1ª Vara da Fazenda 

Pública do juízo desta Comarca de Rondonópolis/MT.

 LEILOEIRO: Silvio Luiz Silva de Moura Leite – CPF 215.737.778-62. 

Leiloeiro Público Oficial nº 021/2012/JUCEMAT.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.mlleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art.895 do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

O valor de cada parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido 

por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista 

sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o 

que não interfere na continuidade da disputa.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, 

o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) da avaliação.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados o/a executado/a TOKII SADANO, 

na pessoa de seu Representante Legal; e seus cônjuges se casados 

forem; e na Qualidade de Credor Hipotecário, na pessoa de seu 

Representante Legal; bem como os eventuais: coproprietários; proprietário 

de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 

superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão 

de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, 

fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 

comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, 

das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação 

pessoal, bem como para os efeitos do art.889, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 

826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o 

prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os 

atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias 

após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de 

Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no 

futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 

será publicado e afixado na forma da Lei.

Rondonópolis - MT, 30 de outubro de 2018.

 Dr. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 52052 Nr: 465-28.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

AUTOS Nº. 465-28.1997.8.11.0003 - CÓDIGO: 52052

TIPO DE AÇÃO: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADOS: MARTELO & CIA LTDA

Pelo presente, faz saber a todos, que será (ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem (ns) de propriedade dos 

Executados MARTELO & CIA LTDA, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 05 de DEZEMBRO de 2018, a partir das 09:00 

horas, por preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 05 de DEZEMBRO de 2018, a partir das 14:00 

horas, para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, 

considerando-o como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do 

valor da avaliação.

LOCAL: Auditório COBERTURA EVENTOS, sito a Avenida Fernando Corrêa 

da Costa, 1915, 3° Andar, Sala 09, Edifício Cobertura. Bairro: Vila Birigui, 

na cidade Rondonópolis (MT) e Online Através do site 

www.mlleiloes.com.br.

BEM(NS): Item 01: 1(uma) área de terrenos para construção, constituída 

pelo Lote 15, da Quadra 21, do Loteamento JARDIM VILA RICA, nesta 

cidade de Rondonópolis, com 675,00 mts², medindo 15,00 metros de frente 

por igual aos fundos, por 45,00 metros de ambos os lados, melhor descrito 

na Matrícula 17.950 do CRI de Rondonópolis/MT; Item 02: 1 (uma) área de 

terreno para construção com 171,00m², que de acordo com o 

levantamento cadastral executado pela Prefeitura e com a Lei Municipal 

1060, de 24/09/84, ficou assim constituído: Lote nº 12 anexo à quadra nº 

02, Vila Marinópolis, zona urbana do município de Rondonópolis/MT, 

medindo 9,00 metros de frente e fundos, por 19,00 metros de ambos os 

lados, melhor descrito na Matrícula 68.102 do CRI de Rondonópolis/MT.

 (RE) AVALIAÇÃO: Item 01, Matrícula 17.950 do CRI de Rondonópolis/MT: 

R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); Item 02, Matrícula 68.102 do CRI 

de Rondonópolis/MT: R$ 155.000,00 (cento e cinquenta mil reais). TOTAL 

DE AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

 LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: Item 01, Matrícula 17.950 do CRI de 

Rondonópolis/MT: O imóvel encontra-se localizado na Rua Sabará, nº 702, 

Bairro Jardim Vila Rica, QD. 21, Lote nº 15, nesta cidade de Rondonópolis; 

Item 02, Matrícula 68.102 do CRI de Rondonópolis/MT: O imóvel 

encontra-se localizado na Rua Araçatuba, nº 157, Bairro Vila Marinópolis, 

Centro, QD. 02, Lote nº 12, nesta cidade de Rondonópolis/MT.

 CARACTERÍSTICAS: Item 01, Matrícula 17.950 do CRI de Rondonópolis/MT: 

O imóvel está em péssimo estado de conservação, distante do centro e na 

saída para Cuiabá/MT; Item 02, Matrícula 68.102 do CRI de 

Rondonópolis/MT: O imóvel está localizado próximo da região central de 

Rondonópolis.

 ÔNUS: Item 01, Matrícula 17.950 do CRI de Rondonópolis/MT: R.2/17.950 

PENHORA em favor do credor José Maria Andrade Cunha, expedida nos 

Autos de Execução nº 073/88, processado pelo 2º Ofício local e Juízo 

desta Comarca. R.3/17.950 PENHORA em favor da FAZENDA NACIONAL, 

extraído dos Autos de Execução Fiscal nº 20036, processado pela 

escrivania da 5ª Vara Cível e Juiz de Direito desta Comarca. R.6/17.950 

PENHORA em favor do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, extraído 

dos autos da Execução Fiscal nº 12.210, processado pela escrivania da 

5ª Vara Cível e Juiz de Direito desta Comarca. R.7/17.950 PENHORA em 

favor da Fazenda Nacional, extraído dos Autos da Execução Fiscal nº 

34.408, processado pela escrivania da 5ª Vara Cível e Juiz de Direito 

desta Comarca. R.8/17.950 PENHORA em favor da Fazenda Nacional, 

extraído dos Autos da Execução Fiscal nº 34.353, processado pela 

escrivania da 5ª Vara Cível e Juiz de Direito desta Comarca. R.9/17.950 

PENHORA em favor da Fazenda Nacional, extraído dos autos da Ação de 

Execução Fiscal nº 34.354, processado pela escrivania da 5ª Vara Cível e 

Juiz de Direito desta Comarca. R.10/17.950 PENHORA em favor da 

Fazenda Nacional, extraído dos Autos e Execução Fiscal nº 34.393/96, 

processado pela escrivania da 5ª Vara Cível e Juiz de Direito desta 

Comarca. R.11/17.950 PENHORA em favor da Fazenda Nacional, extraído 

dos Autos e Execução Fiscal nº 34.586, processado pela escrivania da 5ª 

Vara Cível e Juiz de Direito desta Comarca. R.12/17.950 PENHORA em 

favor da Fazenda Pública Estadual, extraído dos Autos e Execução Fiscal 

nº 38.600, processado pela escrivania da 5ª Vara Cível e Juiz de Direito 

desta Comarca. R.13/17.950 PENHORA em favor e Juscelino Franco 

Ferreira, extraído dos autos nº 1.556/97, processado pela Justiça do 
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Trabalho – 23ª Região. R.14/17.950 PENHORA em favor e SEBASTIANA 

NUNES DE OLIVEIA, extraído dos autos nº 814/97, processado pela 

Justiça do Trabalho – Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. 

R.15/17.950 PENHORA em favor de JÚLIO CESAR DE ARAÚJO, extraído 

dos autos nº 659/97, processado pela Justiça do Trabalho – Tribunal 

Regional do Trabalho da 23ª Região. R.16/17.950 ARRESTO em favor do 

INSS, extraído dos Autos e Execução Fiscal nº 34.197, processado pela 

escrivania da 5ª Vara Cível e Juiz de Direito desta Comarca. R.17/17.950 

ARRESTO em favor do Município de Rondonópolis/MT, extraído dos autos 

nº 2003/2492, processado pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública desta 

comarca. R.18/17.950 PENHORA em favor do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, extraído dos autos nº 2007.36.02.000854-1, processado 

pela Justiça Federal desta comarca. Item 02, Matrícula 68.102 do CRI de 

Rondonópolis/MT: AV.8/68.102 AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE 

BENS expedido no processo nº 2009.36.02.001605-6, processado pela 

Justiça Federal, Seção Judiciária de Mato Grosso – Subseção de 

Rondonópolis/MT – Vara Única, tendo como executado João Martelo Neto, 

CPF: 724.977.348-87.

 LEILOEIRO: Silvio Luiz Silva de Moura Leite – CPF 215.737.778-62. 

Leiloeiro Público Oficial nº 021/2012/JUCEMAT.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.mlleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art.895 do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

O valor de cada parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido 

por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista 

sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o 

que não interfere na continuidade da disputa.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, 

o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) da avaliação.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados MARTELO & CIA 

LTDA, na pessoa de seu Representante Legal; e seus cônjuges se 

casados forem; e na Qualidade de Credor Hipotecário, na pessoa de seu 

Representante Legal; bem como os eventuais: coproprietários; proprietário 

de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 

superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão 

de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, 

fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 

comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, 

das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação 

pessoal, bem como para os efeitos do art.889, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 

826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o 

prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os 

atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias 

após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de 

Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no 

futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 

será publicado e afixado na forma da Lei.

Rondonópolis - MT, 30 de outubro de 2018.

 Dr. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 777574 Nr: 5288-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERCIVAL SANTOS MUNIZ, MÁXIMA 

AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME, MIRELA 

MARIA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO MIGUEL CORREA - 

OAB:9762/A, RAFAEL XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 13969

 VISTO.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando o motivo da produção da 

prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 288998 Nr: 3440-47.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE MACEDO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT, LEANDRO DA SILVA LOPES - OAB:9376/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Dê ciência parte autora do conteúdo da petição de fls. 227.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 834404 Nr: 6902-21.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI DESSBESELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Ante o teor da certidão de fls. 129, substituo o perito nomeado nos autos, 

nomeando para o encargo o Dr. Cleber Marcial Aguilar Verquietini, 

podendo ser encontrado na Rua Humaitá, Nº 1837, Vila Birigui, 

Rondonópolis-MT, CEP 78705-059, e no telefone: (66) 3022-0201.

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Após, encaminhem-se os quesitos apresentados pelo Juízo (fls. 122) e 

partes ao perito.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Consigne-se no expediente de intimação do perito nomeado que o valor 

da perícia já se encontra depositado em juízo (R$ 400,00), e será 

levantado após entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos 

necessários.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 429279 Nr: 11363-80.2009.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINA MARIA DE SOUZA, MANOEL JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA, 

OSVALDO MORAIS, JADSON RAMALHO DE OLIVEIRA, ROSINEIDE DE 

OLIVEIRA, NEUSA NOVAIS DA ROCHA, ZENANIDE PEREIRA DO 

NASCIMENTO, MARIA ROCHA GOMES, MARIA JULIA SILVA NAVES, 

ZENILDA NOVAIS DA ROCHA, JOVELINA NOVAIS DA ROCHA, 

DENIVALDO PEREIRA DA ROCHA, ZENIS NOVAES DA ROCHA, 

ROSANGELA MARIA N. DE OLIVEIRA, ROBSON ONILDO NAVES, DENIZAR 
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NOVAIS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

JANAINA DE FRANÇA BORGES - OAB:18745/B MT, SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 Visto.

Intime-se pessoalmente a parte autora para atender a determinação 

contida no despacho de fls. 277, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 485, § 

1º do CPC), sob pena de extinção do feito por abandono.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 816223 Nr: 1651-22.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT, PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:, ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

PROCURADOR - OAB:MT/5.710

 INTIMAÇÃO AO Dr° DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - OAB/MT 

13.245-A, PARA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, INFORMAR SE AINDA 

PRETENDE PRODUZIR PROVAS EM AUDIÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820238 Nr: 3051-71.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA BISPO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 445432 Nr: 614-33.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO WINCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Dê-se vista do autos ao advogado subscritor da petição de fls. 178, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 872792 Nr: 7572-25.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME FLORES URQUIOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL CASADO JUNIOR - 

OAB:16631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

1. Converto o processo de conhecimento em execução de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

cumprimento de sentença (artigo 348 da CNGC – Foro Judicial).

2. Intime-se o(a) devedor(a), JAIME FLORES URQUIOL, para efetuar o 

pagamento no prazo de quinze dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de dez por cento e, 

também, de honorários de advogado de dez por cento, nos termos do 

artigo 523 do CPC (fls. 105/106).

3. A intimação será pelo Diário da Justiça, na pessoa do advogado 

constituído nos autos (art. 513, § 2º, I do CPC).

4. Não sendo efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação, intimando-se o(a) 

executado(a), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 723481 Nr: 4473-86.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WANDERSON FERREIRA CLEMENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AO DRº PAULO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:16686/8 

representando o polo ativo, PARA TOMAR CIÊNCIA QUE OS AUTOS 

ENCONTRAM-SE NESTA ESCRIVANIA À DISPOSIÇÃO PARA VISTA, E 

QUERENDO MANIFESTA-SE NOS AUTOS NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 801655 Nr: 15048-85.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIGMENTOS MATO GROSSO LTDA, MARCOS 

ANDRE MOSCON, ANA KAROLINE SANTANA MOSCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA LUIZA SANTANA 

MOSCON - OAB:102.508 OAB/RS

 VISTO.

Trata-se de execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de PIGMENTOS MATO GROSSO LTDA e OUTROS.

Os executados pleiteiam a baixa de dois protestos relativos ao débito em 

questão, em razão do integral pagamento do acordo (fls. 70/73).

Em consulta ao Sistema CEI-ANOREG verifica-se que o protesto efetivado 

na data de 17/06/2015, no valor de R$ 98.370,27 (fls. 73), refere-se à 

CDA 20148414, objeto desta execução. No entanto, o protesto efetivado 

no dia 14/03/2017, no valor de R$ 24.493,43, corresponde a CDA 

201614148, conforme se infere dos instrumentos de protestos anexos a 

esta decisão.

Assim, impõe-se apenas a baixa do protesto relativo à certidão de dívida 

ativa nº 20148414, já que o outro protesto não se refere à CDA deste 

feito.

Dessa forma, como já houve pagamento do débito discutido nesta 

execução, consoante sentença de fls. 69, proceda-se à baixa do protesto 

efetivado na data de 17/06/2015, no valor de R$ 98.370,27, relativo à CDA 

20148414.

Expeça-se ofício ao 4º Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de 

Títulos para cumprimento desta decisão.

Após, encaminhem-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1008618-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENA BARBOSA DE MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O 

(ADVOGADO(A))

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO ORDINÁRIA COMINATÓRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA 

ALTERA PARS” movida por ROSENA BARBOSA DE MACEDO em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS na qual 

busca o fornecimento de 12 ampolas do medicamento Kadcyla (Entansina) 

160 mg, ao custo do valor médio de R$ 143.232,00, para 06 (seis) meses 

de tratamento. Este juízo determinou a emenda da inicial que fosse 

acostado aos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado da 

imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da 

ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo 

SUS. Com a juntada do novo laudo médico, o NAT apresentou parecer 

ressaltando que “o laudo médico assinado no dia 11.10.2018 pelo 

oncologista Dr. José Spila Neto (CRM/MT 4497) não contém dados clínicos 

que permitam avaliar o estado atual do paciente, mas justifica a indicação 

do uso do medicamento solicitado". Em seguida, este juízo, em id. 

16047004, determinou que o oncologista Dr. José Spila Neto apresentasse 

laudo médico que demonstrasse a ineficácia dos medicamentos 

fornecidos pelo SUS e dados clínicos que permitissem avaliar o estado 

atual da paciente. Cumprida a determinação do juízo, o NAT apresentou 

novo parecer – id. 16285286 -. Decido. Em se tratando de pedido de tutela 

provisória (satisfativa ou cautelar), necessário se apresenta a verificação 

do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. O Professor Luiz Guilherme 

Marinoni, em sua obra A Antecipação da Tutela, 7ª edição, editora 

Malheiros, p. 84 e 112, ao disciplinar sobre ação inibitória e tutela do 

adimplemento da obrigação na forma específica, é claro ao afirmar: “A 

tutela inibitória pode ser classificada como uma tutela preventiva e 

específica. Preventiva porque voltada para o futuro; específica porque 

destinada a garantir o exercício integral do direito, segundo as 

modalidades originariamente fixadas pelo direito material.” A propósito, 

embora o dispositivo faça referência a “prestação de fazer”, é de se 

entender, em atenção ao que dispõe o artigo 5º, XXXV da Constituição 

Federal, que se aplica a toda pratica ilícita advinda do não cumprimento de 

um dever. Entretanto, não vislumbro a presença da probabilidade do direito 

para o deferimento da medida pleiteada. Ora, com as informações 

prestadas pelo médico que prescreveu o medicamento para parte autora, 

adveio esclarecimentos que indicaram que a parte autora está sendo 

submetida a quimioterapia convencional pelo SUS, como se vê: “Ressalto 

que no caso em questão mantenho a quimioterapia convencional com 

Trastuzumabe e Capecitabina, ambos medicamentos oferecidos pelo SUS, 

porém solicito o medicamento Kadcyla pois o mesmo apresenta maiores 

taxas de resposta, sendo medicamento imprescindível para o tratamento 

da doença. Sobre o medicamento em questão, informo que o estudo fase 

III Emilia (em anexo) mostrou que a adição do TDM1 ao trastuzumabe 

resultou num aumento substancialmente da sobrevida livre de progressão 

e diminuiu o risco de morte. Sendo assim, mesmo realizando a 

quimioterapia oferecida pelo SUS neste momento, peço a liberação do 

Kadcyla (TDM1 – Emtansina) a fim de melhorar a eficácia do tratamento.”. 

Aliás, em sua última manifestação o NAT deu parecer informando que o 

fármaco é fornecido pelo SUS, em cumprimento à portaria GM nº 874/2013 

e portaria/SAS nº 741/2005 – id. 16285286 -. Cumpre ressaltar que no 

parecer médico elaborado, percebe-se que a parte autora está sendo 

submetida à quimioterapia convencional, de modo que estão sendo 

tomadas condutas adequadas, disponíveis na rede pública. Ademais, 

importante registrar que o medicamento prescrito teve incorporação às 

politicas de dispensação do SUS, conforme parecer técnico do NAT, 

inexistindo comprovação de que houve recusa ou impossibilidade no 

fornecimento desse pelas unidades referenciadas deste Munícipio. Desse 

modo, se já está sendo prestado tratamento adequado pela rede pública e 

inexiste demonstrativo de que o fármaco não pode ser fornecido pelo 

SUS, revela-se imprudente, em princípio, o deferimento da pretensão, uma 

vez que, por se tratar de medicamento de alto custo, eventual bloqueio 

dos valores pleiteados – R$ 143.232,00 (cento e quarente e três mil 

duzentos e trinta e dois reais) - acarretaria em sérios prejuízos a outras 

milhares de pessoas que aguardam tratamentos de saúde. Partindo 

dessas premissas, é certo que essas circunstâncias tornam temerária a 

concessão da providência reclamada nesta oportunidade. Ante o exposto, 

indefiro o pedido de tutela de urgência requerido. Citem-se os Requeridos 

para, querendo, apresentarem a sua defesa, no prazo legal. Com as 

defesas, vistas ao requerente para impugnar no prazo legal e, após, 

manifeste-se o Ministério Público. Por derradeiro, consoante o 

Procedimento de Controle Administrativo nº. 165 do CNJ, uma vez 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC, defiro a gratuidade da justiça, 

servindo este como alvará de gratuidade. Intimem-se. Francisco Rogério 

Barros Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 404219 Nr: 17720-47.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZTE DO BRASIL E IND. COM. SERVICOS E 

PARTICIPACOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICIPIO, para devolução dos autos nº 17720-47.2007.811.0003, 

Protocolo 404219, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 404203 Nr: 17704-93.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICIPIO, para devolução dos autos nº 17704-93.2007.811.0003, 

Protocolo 404203, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 747288 Nr: 6328-66.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH LARIOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 779143 Nr: 5848-54.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA DA SILVA LAURENTINO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - 

OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 11DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 791119 Nr: 10684-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDINALVA LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 11DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 792056 Nr: 11117-74.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA VIEIRA DE OLIVEIRA BORACKYNSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 794272 Nr: 12037-48.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENO FREIRE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI CARRENHO BERTONI - 

OAB:8308/MT/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ".......... Para o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio a 

empresa Forense Lab para realizar a perícia médica, a ser intimada da 

nomeação através do e-mail contato@forenselab.com, e fixo desde já os 

honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em consideração 

às despesas relativas ao deslocamento do médico perito de Cuiabá para 

esta Comarca, bem como à complexidade da matéria. (.....). Intime-se a 

parte autora, pessoalmente, para que compareça no dia 14.11.2018, às 

16h30min, na sala de reuniões da Diretoria do Fórum, com o objetivo de 

realizar a perícia médica, portando todos os exames complementares 

(antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). 

Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito 

dos valores dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes 

autos.Dê-se ciência à empresa Forense Lab do encargo para o qual está 

incumbida, devendo se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

a fim de indicar o médico responsável pela realização da perícia 

médica.Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; 

indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos na forma do 

artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC.Encaminhem-se os quesitos apresentados 

pelas partes ao perito. Destaco que a perícia médica deverá ser realizada 

com ou sem a antecipação do pagamento pelo INSS e, caso não seja 

efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em favor da 

empresa Forense Lab.O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da data designada para a perícia.Após a 

apresentação do laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação 

em 15 (quinze) dias.Por fim, intime-se a perita Dra. Jacqueline Marques 

Martins de Oliveira para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a devolução 

do valor recebido a titulo de perícia, sob pena de bloqueio judicial e outras 

medidas cabíveis no caso em tela.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734914 Nr: 14627-66.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY RODRIGUES DOS SANTOS P FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 "...... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com(....). Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, se 

for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na 

forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que 

pague os honorários periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 

20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo requerido e, caso não seja efetuado, 

determino a expedição de certidão de crédito em favor da empresa 

Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município 

de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento 

deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período.Com o depósito 

e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos. 

Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos honorários 

advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 749599 Nr: 7539-40.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENITA DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:OAB/MT 16391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 "...... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com(.....). Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, se 

for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na 

forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que 
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pague os honorários periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 

20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo requerido e, caso não seja efetuado, 

determino a expedição de certidão de crédito em favor da empresa 

Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município 

de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento 

deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período.Com o depósito 

e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos. 

Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos honorários 

advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 779034 Nr: 5799-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DACIRIA MARIA PEREIRA VALERIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (....). Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, se 

for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na 

forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que 

pague os honorários periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 

20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo requerido e, caso não seja efetuado, 

determino a expedição de certidão de crédito em favor da empresa 

Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município 

de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento 

deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período.Com o depósito 

e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos. 

Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos honorários 

advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 736367 Nr: 15726-71.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANDA ALVES DOS SANTOS BEZERRA, VALDIR 

SCHERER, RENATO DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "...... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (.....). Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, se 

for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na 

forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que 

pague os honorários periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 

20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo requerido e, caso não seja efetuado, 

determino a expedição de certidão de crédito em favor da empresa 

Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município 

de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento 

deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período.Com o depósito 

e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos. 

Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos honorários 

advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 820221 Nr: 3044-79.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO ANTONIO COELHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com(....). Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, se 

for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na 

forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que 

pague os honorários periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 

20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo requerido e, caso não seja efetuado, 

determino a expedição de certidão de crédito em favor da empresa 

Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município 

de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento 

deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período.Com o depósito 

e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos. 

Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos honorários 

advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 759716 Nr: 13209-59.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON BLAUT HERINGER, JACKELINE DIVINA DA 

SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com(....). Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, se 
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for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na 

forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que 

pague os honorários periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 

20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo requerido e, caso não seja efetuado, 

determino a expedição de certidão de crédito em favor da empresa 

Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município 

de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento 

deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período.Com o depósito 

e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos. 

Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos honorários 

advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734669 Nr: 14426-74.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDE GONÇALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734741 Nr: 14494-24.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON MIRANDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736465 Nr: 15804-65.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA CLARETE GERMANY, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR 

SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741560 Nr: 3036-73.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE CLOTILDE TOCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741582 Nr: 3046-20.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORDELICE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 781089 Nr: 6614-10.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CARNEIRO DE VASCONCELOS, EDMILSON 

PEREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 785888 Nr: 8549-85.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA THIAGO DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE por seu procurador, para 

manifestar-se no prazo legal acerca da petição e documentos que 

comprovam a nomeação da requerente.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 433107 Nr: 1771-75.2010.811.0003
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA CREM DOS SANTOS SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, não conheço das atualizações formalizadas pela parte 

autora a partir de fls. 259, bem como não conheço da impugnação 

apresentada às fls. 262/265, para o fim de determinar que se expeça 

imediatamente precatório, nos termos do art. 535, § 3º, I, do CPC, no valor 

de R$ 6.220.500,00 (seis milhões, duzentos e vinte mil e quinhentos reais), 

fixado em 22.03.2012, ressaltando que as atualizações a partir desta data 

(22.03.2012) deverão ocorrer na Central de Precatórios do Egrégio 

Tribunal de Justiça. Aguarde-se a quitação do precatório em arquivo 

provisório. Com o pagamento, retornem-se os autos conclusos para 

e x t i n ç ã o  e  l i b e r a ç ã o  d o s  v a l o r e s . I n t i m e m - s e . À s 

providências.Rondonópolis-MT, 23 de outubro de 2018.Edson Dias 

ReisJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 798977 Nr: 13898-69.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE SANTIAGO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 "...... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com(....). Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, se 

for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na 

forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que 

pague os honorários periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 

20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo requerido e, caso não seja efetuado, 

determino a expedição de certidão de crédito em favor da empresa 

Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município 

de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento 

deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período.Com o depósito 

e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos. 

Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos honorários 

advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 654064 Nr: 3625-71.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON ROBERTO DA SILVA, RILDOMAR 

ALVES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EMERSON ROBERTO DA SILVA, Cpf: 

70832963160, Rg: 29888417, Filiação: Cleides Mendes da Silva e 

Deoredes Roberto da Silva, data de nascimento: 26/03/1995, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) Cosnta dos inclusos autos de procedimento policial 

investigatório que, no dia 27 de novembro de 2016, por volta das 23h00m, 

na Rua 02, s/nº, Residencial Ananias Martins, nesta cidade e comarca de 

Rondonópolis/MT, os denunciados EMERSON ROBERTO DA SILVA e 

RILDOMAR ALVES CARDOSO, v. 'TIRIRICA', atuando em concurso de 

pessoas - caracterização pela conjunção de esforços e unidade de 

desígnios visando objetivo comum - agindo com vontade assassina 

('animus necandi'), por motivo fútil, tentaram matar Adriano Fernandes 

Costa. (...) Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia EMERSON 

ROBERTO DA SILVA e RILDOMAR ALVES CARDOSO, v. "TIRIRICA" como 

incursso no artigo 121, §2º, inciso II, c.c art. 14, II, na forma do artigo 29 

todos do Código Penal, com observância da lei 8.072/1990, devendo ser 

eles citados, processados e, ao final - liquidada a prova e apurado o crime 

-, pronunciados e condenados pelo E. Tribunal do Júri, inclusive com 

fixação de valor a título de reparação de danos materiais e morais à vítima 

(art. 387, IV, do Código de Processo Penal), com a cláusula do devido 

processo legal, ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas 

acima arroladas.

Despacho: I – Defiro parcialmente a cota retro. II – Cite-se o réu Emerson 

Roberto da Silva, via edital, para, em 10 (dez) dias, apresentar resposta à 

acusação.III – Se o réu não comparecer ou constituir advogado, desde 

logo nomeio o Dr. José Edir de Arruda Martins Junior defensor dativo do 

acusado Emerson, ordenando-se a colheita antecipada da prova oral. IV – 

Deixo para ordenar o desmembramento para posterior a audiência de 

instrução e julgamento.V – Após voltem-me designar a data para 

realização do julgamento.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flávia Regina S. Pereira, 

digitei.

Rondonópolis, 30 de outubro de 2018

Karoline di Paula Pistori Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 682014 Nr: 13287-25.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACKSUEL FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 Considerando a manifestação da defesa retro, redesigno para o dia 07 de 

dezembro de 2018, às 13:20. Considerando que o meirinho declarou que o 

réu não reside no local indicado na missiva, intime-se o defensor 

subscritor da peça retro, para que conduza seu cliente ao ato, conforme 

descrito na peça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 608557 Nr: 6431-55.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO VINICIUS COIMBRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452 MT

 Intimação do advogado do Réu, Fernando Vinicius Coimbra de Moraes, da 

documentação juntada aos autos pelo Ministério Público às fls. 356/360, 

para fins do art. 479 do CPP.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 665441 Nr: 13734-47.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Recebo o recurso de fl. 287v, pois é tempestivo, fl. 289.

II – Intime-se a Defensoria Pública pelo réu, para, em 08 (oito) dias, 

apresentar as razões recursais.

III – Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

IV – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 657417 Nr: 6733-11.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DORCELINO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 I – Ante as alegações vertidas nos autos, teor de fl. 114, remetam-se os 

autos ao Ministério Público para se manifestar.

II – Após, voltem-me para deliberar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 616430 Nr: 7127-57.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS FRANCISCO DE OLIVEIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENO DE 

FARIAS - OAB:OAB/MT 11.134

 I – Recebo o recurso de fls. 419/422, pois é tempestivo, fl. 436.

II – Intime-se a defesa, para, em 08 (oito) dias, apresentar as razões 

recursais.

III – Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

IV – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 645980 Nr: 6753-36.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RUIZ CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...) 3. Dispositivo. I – Chamo o feito à ordem para, nos termos do art. 569 

do CPP, constar incluir à exordial acusatória, bem como, na sentença de 

fls. 338/343, parte final, art. 121,§2º, V e VII, por duas vezes c/c art. 14, II, 

ambos do CP, conforme fundamentação anterior. II – Indefiro o pedido de 

relaxamento da prisão preventiva pelo motivos acima. III – Reexaminando a 

questão decidida, concluo que não deve ser modificada a decisão 

recorrida, cujos fundamentos bem resistem às razões do recurso, de 

forma que a mantenho. IV – Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, observadas as formalidades legais, com os 

devidos elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 643103 Nr: 4430-58.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY FERREIRA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 I – Recebo o recurso de apelação, interposto às fl. 647v, pois tempestivo.

II – Intime-se a defesa para, em 08 (oito) dias, apresentar as razões 

recursais.

III – Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

IV – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 647163 Nr: 7784-91.2016.811.0064

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINÍCIUS SOARES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON NEVES DOS 

SANTOS - OAB:MT-15.257

 I – Remetam-se os autos ao representante do Ministério Público para 

manifestar quanto o oferecimento de denúncia, possível arquivamento ou 

diligências que entender fundamental.

II – Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 617060 Nr: 88-72.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO PEREIRA DA SILVA, ADELSON DA 

SILVA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Presto, nesta data por meio dos ofícios, (123/2018 e 136/2018 – GAB), 

as informações solicitadas na Reclamação n° 32260-STF e no Habeas 

Corpus n° 1012174-17.2018.8.11.0000.

 II – Baixo os autos acompanhados dos ofícios com as respectivas 

informações.

 III – Remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentação de 

memoriais.

 IV – Após, voltem-me conclusos para sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 616430 Nr: 7127-57.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS FRANCISCO DE OLIVEIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENO DE 

FARIAS - OAB:OAB/MT 11.134

 Intimação para o advogado do réu, Dr. Edno Damasceno, para que, no 

prazo legal, apresente as razões recursais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 643103 Nr: 4430-58.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY FERREIRA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 Intimação para o advogado do réu, Dr .adeir Alexsander Froder, para que, 

no prazo legal, apresente as razões recursais.
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2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675368 Nr: 7286-24.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...)Diante do exposto,Decido:I – Presente os indícios de materialidade e 

autoria, RECEBO a denúncia.II – Cite-se o réu para, em 10 (dez) dias, 

apresentar resposta à acusação, devendo o Sr. Meirinho questionar se o 

acusado possui ou não condições de constituir advogado.III – Informada a 

impossibilidade de nomear advogado, desde já nomeio o Defensor Público 

atuante nesta vara para promover a defesa do acusado, devendo ser 

remetido os autos à Defensoria Pública.IV – Oficie-se à POLITEC para, no 

prazo de 10 dias, proceder à identificação criminal do acusado, inclusive 

por meio datiloscópico e fotográfico, bem como realizar o confronto das 

impressões digitais do autuado com aquelas eventualmente existentes no 

banco de dados da Secretaria de Segurança Pública, nos termos da lei 

12.037/09.V – Defiro os requerimentos ministeriais constantes nos itens 

“4” e “5” da cota de acompanhamento à denúncia juntada à fl. 51 e, no que 

concerne ao item “2”, deixo de apreciá-lo, pois o laudo pericial referente a 

arma de fogo apreendida encontra-se encartado às fls. 57-64.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 667801 Nr: 774-25.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO EMANOEL BORGES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado CRISTIANO EMANOEL 

BORGES DE SOUZA para, querendo, apresente resposta à acusação, no 

prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada à 

resposta no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, será 

nomeado defensor para oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Por fim, oficie-se à POLITEC, para, no prazo de 10 dias, proceder à 

identificação criminal do acusado, inclusive por meio datiloscópico e 

fotográfico, bem como realizar o confronto das impressões digitais do 

acusado com aquelas eventualmente existentes no banco de dados da 

Secretaria de Segurança Pública.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 679195 Nr: 10768-77.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFERSON BATISTA DA SILVA, CRISTIANO 

EMANOEL BORGES DE SOUZA, JONAS TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e 

materialidade da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa 

causa para a acusação — também conhecida como interesse de agir ou 

‘fumus commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos 

seus termos.Expeça(m)-se mandado(s) de citação do(s) acusado(s/as) 

para, querendo, apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) 

dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, 

ou se o(s) acusado(s) não constituir defensor, será nomeado defensor 

para oferecê-la.Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar 

no mandado de citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar 

o(s) acusado(s/as) se ele(s/as) pretende(m) constituir advogado ou se a 

Juíza deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor.Ademais, deverá o oficial de justiça 

indagar o(s) réu(s) o(s) seu(s) endereço(s) residencial(ais) e/ou 

comercial(ais), onde poderá(ão) ser localizado(s) para fins de futuras 

intimações.Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 680381 Nr: 11899-87.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY DIAS SIZENANDES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 No caso em tela, não restou devidamente demonstrada pelo Parquet a 

imprescindibilidade do afastamento do sigilo de dados do referido aparelho 

celular apreendido para a instrução processual, notadamente pela 

ausência de indícios de que os dados nele contidos tragam maiores 

elementos instrutórios aos autos.Desse modo, ante a inexistência de 

elementos concretos para justificar a concessão da medida pretendida, 

INDEFIRO o pedido formulado pelo Parquet no item “2” de fls. 61.DEFIRO os 

demais pedidos formulados pelo Ministério Público.Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se, notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 680755 Nr: 12273-06.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL PARAGUASSU DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Consigne-se que, consoante informado pela vítima em fase inquisitorial, 

enquanto o ofendido estava em cativeiro, o acusado e outro indivíduo 

mantinham contato telefônico com “Mano Loko”, que estaria atravessando 

a fronteira com a caminhonete da vítima, razão pela qual o aparelho 

apreendido com o denunciado pode ajudar na identificação e localização 

dos demais envolvidos no delito apurado.Desse modo, para o amplo e 

irrestrito acesso ao conteúdo constante na memória do aparelho 

apreendido em posse do acusado (agenda, áudios, imagens, vídeos, caixa 

de mensagem, etc.), defiro o pedido formulado, com relação aparelho 

mencionado às fls. 12.Assim, determino a expedição de ofício à autoridade 

policial, para que encaminhe os referidos aparelhos telefônicos à POLITEC 

para extração dos dados, com posterior envio do respectivo laudo a este 

juízo.DEFIRO os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.Ciência 

ao Ministério Público.Intime-se, notifique-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 677684 Nr: 9341-45.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID HENRIQUE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTE 

a denúncia para CONDENAR o acusado DAVID HENRIQUE DE LIMA como 

incurso na pena do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.No que tange à 

culpabilidade, deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à 

reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do 

crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, 

julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o 

grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser 

valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são 

normais à espécie. Considerando que a condenação criminal existente em 

face do acusado será utilizada na segunda fase de fixação da pena, 

deixo de valorar os antecedentes criminais.Quanto à conduta social, não 

há elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto à 

personalidade do agente, que deve ser avaliada com enfoque nas 

“qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral 

do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à 

ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas 

as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu 

favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que 

tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 655893 Nr: 5296-32.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR o acusado SAULO SILVA como incurso na 

pena do art. 155, § 1º e § 4º, inciso I, do Código Penal.No que tange à 

culpabilidade, deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à 

reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do 

crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, 

julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o 

grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser 

valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são 

normais à espécie. Não há registro de condenação criminal anterior, razão 

por que não há falar-se em antecedentes criminais. Quanto à conduta 

social, não há elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo 

concluo quanto à personalidade do agente, que deve ser avaliada com 

enfoque nas “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o 

sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo 

em relação à ordem social e seu temperamento, também(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 683550 Nr: 14602-88.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE DA COSTA MARQUES, JHONATAN 

ALVES CANDIDO, CARLOS EDUARDO COELHO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLENE FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:21267/O MT

 Vistos etc.Trata-se de pedido de substituição da prisão preventiva por 

prisão domiciliar formulado pela indiciada Tatiane da Costa Marques, por 

meio de advogado constituído, sob o fundamento de que é primária, possui 

bons antecedentes, endereço certo, trabalho lícito, bem como alega ser 

genitora de quatro filhos menores de 12 (doze) anos de idade, os quais 

dependem de seus cuidados.Instado a se manifestar, o representante 

ministerial pugnou pelo indeferimento do pedido, sob o argumento de que 

restou evidenciada, neste caso, a presença dos pressupostos da prisão 

preventiva, notadamente pelo “modus operandi” do delito apurado, o qual 

foi praticado com violência e grave ameaça à pessoa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 678728 Nr: 10320-07.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER PEREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944-B

 Vistos etc.

Diante do teor da certidão de fls. 89, intime-se pessoalmente o acusado 

EDER PEREIRA DIAS para constituir novo defensor ou informar se 

pretende ser assistido pela Defensoria Pública, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Consigne-se que, caso o defensor indicado pelo réu deixe de apresentar 

a manifestação pertinente no prazo legal, o feito deverá ser remetido à 

Defensoria Pública, nos termos do art. 396-A, §2º, do Código de Processo 

Penal.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, OBSERVANDO QUE SE TRATA DE 

PROCESSO DE RÉU PRESO.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 670985 Nr: 3404-54.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO JACINTO DA SILVA OLIVEIRA, 

JEFERSON PEREIRA ALVES, SÉRGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA - OAB:OAB/MT 15193, SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/ 4.310 A, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - 

OAB:3.402/B MT

 INTIMAÇÃO DO DR. AANTONIO SILVEIRA GUIMARÃES JÚNIOR- OAB/MT 

15.694, PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE À RAZÕES 

RECURSAIS DO APELO DO RÉU DIOGO JACINTO DA SILVA OLIVEIRA, 

BEM COMO APRESENTAR ÀS CONTRARRAZÕES DO APELO DO 

REPRESENTANTE DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, INTERPOSTOS 

NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 3404-54.2018.811.0064- CÓDIGO 

670985.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 655893 Nr: 5296-32.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

 Homologo a desistência da inquirição da vítima e das testemunhas 

arroladas pelas partes, para que surta seu efeito jurídico e legal.

Diante do interrogatório e confissão do acusado, declaro encerrada a 

instrução processual e mantenho os autos conclusos em gabinete para 

prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 670985 Nr: 3404-54.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO JACINTO DA SILVA OLIVEIRA, 

JEFERSON PEREIRA ALVES, SÉRGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 
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SILVA TERRA - OAB:OAB/MT 15193, SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/ 4.310 A, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - 

OAB:3.402/B MT

 INTIMAÇÃO DA DRª SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR- OAB/MT 4.310/A, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE ÀS CONTRARRAZÕES DO APELO 

DO REPRESENTANTE DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, INTERPOSTOS 

NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 3404-54.2018.811.0064- CÓDIGO 

670985, QUE FIGURA COMO RÉU SERGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA E 

OUTROS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 683638 Nr: 14687-74.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOYCE DE SOUZA OLIVEIRA, ALEXANDRE 

HENRIQUE DUARTE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.527

 Vistos etc.Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pela indiciada Joyce de Souza Oliveira, por meio de advogado 

constituído, sob o fundamento de que inexistem os requisitos para a 

manutenção de sua prisão, ressaltando sua primariedade. 

Alternativamente, requer a substituição da prisão preventiva por prisão 

domiciliar, sob o argumento de que é genitora de duas meninas menores 

de 12 (doze) anos de idade, nascidas em 21.09.2015 e 07.01.2018, as 

quais dependem de seus cuidados.Instado a se manifestar, o 

representante ministerial pugnou pelo indeferimento do pedido, sob o 

argumento de que restou evidenciada, neste caso, a presença dos 

pressupostos da prisão preventiva, notadamente pelo “modus operandi” 

do delito apurado, o qual teria sido praticado com violência e grave 

ameaça à pessoa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 611066 Nr: 1383-81.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

 Por se tratar de testemunhas comuns, dê-se vista dos autos à Defensoria 

Pública para manifestar acerca do interesse na oitiva da vítima I M. A. S. e 

da testemunha Orlando Cândido da Silva e, em caso positivo, declinar nos 

autos os seus atuais endereços, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão.

Após, conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 333898 Nr: 4713-91.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14 de março de 2019, às 16h.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 663636 Nr: 12103-68.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASSER OLIVEIRA DIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - OAB:7.396-B

 (...) Diante do exposto, reconheço a incompetência deste juízo em razão 

da matéria e DECLINO da competência jurisdicional em favor do JUÍZO DA 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER desta comarca, para onde determino a redistribuição destes 

autos, com as nossas homenagens e providências legais necessárias.Por 

fim, cancelo a audiência designada para o dia 09 de novembro de 2018, às 

13h30min.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 670416 Nr: 2869-28.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDEL LUIZ SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR DJAMILER MENDES 

SANTOS - OAB:14525

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27 de março de 2019, às 14h45min.

Intime-se o réu, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas arroladas 

pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 683501 Nr: 14555-17.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWELYN MUNIQUE BERTOLLA MURTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Atenta à finalidade do ato deprecado, designo audiência para oitiva da(s) 

testemunha(s) para o dia 23 de novembro de 2018, às 16h15min.

Intime-se e requisite-se a testemunha.

 Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Dê ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 677274 Nr: 9004-56.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDER LUIZ DARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTE 

a denúncia para CONDENAR o acusado GEDER LUIZ DARGAS, qualificado 

nos autos, como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código 

Penal.Passo à dosimetria da pena.No que tange à culpabilidade, deve ser 

“entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da 

conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 

178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 

03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de 

reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada 

negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à 

espécie. Quanto aos antecedentes criminais, diante da condenação 

existente em face do réu (ação penal 1996/35 – Sexta Vara Criminal de 

Cuiabá/MT – encartada aos autos da guia de execução penal/cód. 303536, 

em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta comarca, onde 

há CINCO GUIAS EXECUTIVAS em desfavor do sentenciado), valoro 

negativamente neste ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação 

da reincidência como agravante, já que há mais de uma 

condenação.Quanto à conduta social, não há elementos nos autos que 

permitam aferi-la. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 608936 Nr: 6817-85.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:21.833

 Intimação da Drª. Gleiciane Gonçalves da Silva, OAB/MT nº. 21.833, para 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 21 de novembro 

de 2018, às 13h30min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 651738 Nr: 1335-83.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DE SOUZA FERNANDES FILHO, 

PAULO ELIZANDRO DE OLIVEIRA, JOÃO DA MATA SANTOS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

RUBSON PEREIRA GUIMARÃES - OAB:MT-18839/O

 Intimação do Dr. Rubson Pereira Guimarães, OAB/MT nº. 18.839, e do Dr. 

Juscelino Barreto Monteiro, OAB/MT nº. 3.764, para audiência de instrução 

e julgamento designada para o dia 21 de novembro de 2018, às 17h, a ser 

realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 636861 Nr: 7811-11.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINAIR CRISTINA DE PAULA - 

OAB:18040/0

 Vistos etc.

Trata-se de ação penal em que foi denunciado JOÃO BATISTA DE 

ALMEIDA, pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 306, caput, da 

Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

A denúncia foi recebida em 04.05.2016 (fls. 50).

No dia 16.06.2016, foi realizada a audiência para proposta da suspensão 

condicional do processo, mediante a imposição de algumas condições, as 

quais foram aceitas pelo acusado e, ao que se observa, foram cumpridas 

integralmente.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade do réu, ante o cumprimento integral das condições 

estabelecidas (fls. 75).

Eis a síntese do necessário.

Compulsando os autos em epígrafe, vislumbro que o período de prova foi 

superado e o réu cumpriu com as condições estabelecidas, conforme se 

observa ao controle de comparecimento e comprovante de depósito da 

prestação pecuniária às fls. 03-A e 68.

 Desse modo, nos termos do art. 89, § 5° da Lei 9.099/95, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado JOÃO BATISTA DE ALMEIDA.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 683716 Nr: 14764-83.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ANTONIO RIBEIRO TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Atenta à finalidade do ato deprecado, designo audiência para oitiva da 

testemunha para o dia 21 de novembro de 2018, às 16h.

Intime-se e requisite-se a testemunha.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Dê ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 328584 Nr: 6632-52.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHANDELER SALINO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 (...) .Ademais, analisando as informações contidas nos autos e fazendo 

um juízo prospectivo de uma eventual condenação, chega-se à conclusão 

que a pena aplicada não se afastará do mínimo legal 06 (seis) meses, e, 

ainda que assim não seja, certamente será inferior a 01 (um) ano de 

reclusão. Com efeito, considerando que entre os períodos em que o prazo 

prescricional não permaneceu suspenso, decorreu tempo superior a 03 

(três) anos, houve a perda da pretensão punitiva estatal, eis que 

decorrido o prazo prescricional previsto na legislação penal pátria.Pelo 

exposto, com fundamento no art. 107, IV, c/c e 109, VI, todos do Código 

Penal, declaro extinta a punibilidade do réu Chandeler Salino 

Antunes.Cumpra-se, publique-se e intime-se, expedindo o 

necessário.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações pertinentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 678316 Nr: 9946-88.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENNIO KEMERSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado WENIO 
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KEMMERSOON DOS SANTOS como incurso na pena do artigo 157, § 2º, 

inciso II, c/c artigo 29 e 61, inciso I, todos do Código Penal.DOSIMETRIA DA 

PENANo que tange à culpabilidade, deve ser “entendida como 

circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao 

conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. 

Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 

21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da 

conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois 

os elementos consumadores do delito são normais à espécie. No que toca 

aos antecedentes criminais, considerando que a condenação criminal 

existente será utilizada para reconhecer a reincidência delitiva, deixo de 

valorar negativamente esse ponto (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 338749 Nr: 2553-59.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO CORREIA DE ARAUJO DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

 Diante da oitiva da vítima e o interrogatório do acusado neste ato, declaro 

encerrada a instrução processual e determino seja concedida vista dos 

autos a Defensoria Pública para que apresente seus memoriais finais, no 

prazo de cinco dias.

Após, imediatamente conclusos para sentença, por tratar-se de processo 

com réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 667799 Nr: 772-55.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA PAULA DE ARRUDA SILVA, 

WANDERLEY DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMITRI LEVINE PEREIRA 

CARVALHO FRAGA - OAB:18822

 Vistos etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça(m)-se mandado(s) de citação do(s) acusado(s/as) para, 

querendo, apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s) não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o(s) 

acusado(s/as) se ele(s/as) pretende(m) constituir advogado ou se a Juíza 

deve nomear-lhe(s) um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o(s) réu(s) o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial(ais) e/ou comercial(ais), onde poderá(ão) ser 

localizado(s) para fins de futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 660588 Nr: 9476-91.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL DA CRUZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792

 Vistos etc.

O Ministério Público Estadual denunciou JOSIEL DA CRUZ DOS SANTOS 

como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal e do art. 

213, caput, c/c art. 61, inciso I, do Código Penal, na forma do art. 69 do 

Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 07 de fevereiro de 2017, por volta das 9h, na 

residência particular localizada na Rua Pintassilgo, n. 2649, Parque 

Residencial Oasis, neste Município, o denunciado, mediante violência e 

grave ameaça, subtraiu para si coisas alheias móveis, dentre as quais 

uma aliança, anel, pulseira e um aparelho celular Samsung, pertencentes à 

vítima M.P.R.S., bem como a constrangeu, mediante violência e grave 

ameaça, à prática de atos libidinosos para satisfação da sua lascívia.

Segundo o parquet, o denunciado adentrou na residência e abordou a 

vítima, ocasião em que, mediante grave ameaça e violência, puxando-a 

pelos cabelos, exigiu que ficasse quieta e entregasse o dinheiro.

Menciona ainda o Ministério Público que, em ato contínuo, em razão da 

afirmativa da vítima de que não tinha dinheiro, o denunciado passou a 

revistar os cômodos e, ao se aproximar do quarto das crianças, a vítima 

impediu sua entrada, ocasião em que o réu sacou um objeto perfurante e 

desferiu vários golpes no abdômen da vítima, fazendo-a sangrar.

 Consta que, em seguida, o acusado rasgou o vestido da vítima e a 

constrangeu, mediante violência e grave ameaça, à prática de atos 

libidinosos, passando as mãos em seus seios e nas suas nádegas, para 

satisfação da sua lascívia, ocasião em que esta começou a gritar, o que 

fez com que o réu fugisse com a res furtiva.

A denúncia foi recebida em 10.05.2018 (fls. 45/47), ocasião em que foi 

decretada a prisão preventiva do denunciado, cujo mandado de prisão foi 

devidamente cumprido no dia 24.05.2018.

Citado (fls. 53), o Réu, por meio da Defensoria Pública, apresentou pedido 

de revogação da prisão preventiva (fls. 59/60) e resposta à acusação 

(fls. 69/70).

Às fls. 75/76, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva e 

designada audiência de instrução e julgamento.

Realizada a instrução processual, foram colhidos os depoimentos da 

vítima e de uma testemunha de acusação e duas testemunhas da defesa, 

na qualidade de informantes, procedendo-se ao interrogatório do Réu (fls. 

108/115).

O Ministério Público Estadual ofereceu alegações finais em que postulou a 

condenação do Réu nos exatos termos da denúncia.

A Defesa do acusado, por sua vez, em derradeiras alegações, postulou a 

absolvição do réu e, caso não seja esse o entendimento, seja reconhecida 

a desistência voluntária ou a atipicidade de conduta para o crime do art. 

213 do CP, ajustando a conduta do acusado aos moldes do art. 65 da Lei 

de Contravenção Penal (fls. 116/123).

 É o registro do necessário. Fundamento e Decido.

O Ministério Público atribui a JOSIEL DA CRUZ DOS SANTOS a prática do 

crime previsto no 157, caput, do Código Penal e art. 213, caput, c/c art. 61, 

inciso I, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, pelos fatos 

e motivos descritos na denúncia.

As descrições dos crimes de roubo e estupro imputados ao réu, 

consoante art. 157 e 213, ambos do Código Penal, são as seguintes:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante 

grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer 

meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter 

conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro 

ato libidinoso:

 Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

 A materialidade dos crimes imputados ao Réu está configurada nos autos 

pelo boletim de ocorrência de fls. 06, termo de reconhecimento de pessoa 

fotográfico e pessoal de fls. 10 e 29, laudo de lesão corporal de fls. 15/17, 

mapa topográfico para localização de lesões de fls. 18, bem como pelas 

declarações prestadas pela vítima, ouvida perante a Autoridade Policial e 

em Juízo, afirmando que na ocasião da ação delitiva houve a subtração de 

alguns pertences da ofendida, mediante violência e grave ameaça, bem 

como a prática de atos libidinosos visando à satisfação da lascívia do réu.

A autoria, por sua vez, restou comprovada nos autos por meio dos 

depoimentos prestados pela vítima perante a autoridade policial e em Juízo, 
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bem como pela testemunha inquirida em juízo.

Muito embora o réu tenha negado perante a autoridade policial e em Juízo 

a realização do crime, a autoria delitiva está demonstrada nos autos, pois 

existe um conjunto probatório suficientemente apto a demonstrar a prática 

ilícita pelo acusado.

O Policial Militar, Willian Moacir Silva de Oliveira, ao ser inquirido em juízo, 

afirmou que foram acionados diante da informação de que um indivíduo 

teria adentrado numa residência para tentativa de roubo e que o suspeito 

havia provocado uma lesão superficial na barriga da vítima. Contou que se 

deslocaram até o local, ocasião em que chamaram o Samu e a vítima foi 

socorrida. Asseverou que fizeram diligências perto do local, mas não 

localizaram o suspeito.

 O acusado, ao ser interrogado, negou a prática dos crimes de roubo e 

estupro narrados na denúncia. Contudo, a vítima reconheceu o réu, por 

meio de fotografia e pessoalmente, como sendo a pessoa que executou 

os crimes descritos na denúncia (fls. 10 e 29), esclarecendo todo o iter 

criminis percorrido naquela ocasião, confirmando, nas oportunidades em 

que ouvida, os fatos descritos na peça vestibular.

 De fato, a vítima Marta Pereira Rodrigues Silva, ao ser inquirida em juízo, 

afirmou que, no dia do crime, estava em casa lavando roupa, quando o 

denunciado a abordou, puxando-a pelos cabelos, e a levou para dentro de 

casa. Relata que ele pediu dinheiro e ela disse que não tinha. Afirma que 

ele pegava o tempo todo em seus seios, em suas nádegas, subia seu 

vestido, chegando a rasgá-lo. Asseverou que ele tinha a intenção de lhe 

estuprar, mas ela lutou com o acusado e não deixou que ele praticasse a 

conduta delitiva. Afirmou que o acusado lhe desferiu golpes com objeto 

perfurante quando tentava entrar no quarto das crianças e a vítima o 

impediu. Relatou que ele afirmava que se ela não fizesse o que ele queria 

ele iria pegar sua filha. Afirmou que reconhece o denunciado como autor 

do delito.

 Diante disso, não obstante as alegações do réu, verifica-se, de pronto, 

que seus argumentos não merecem guarida, porquanto, com o 

reconhecimento realizado pela vítima, restou claramente evidenciado, de 

forma convicta e inquestionável, a prática dos delitos de roubo e estupro.

O acusado, em seu depoimento perante a autoridade policial e em juízo, 

nega a acusação que lhe está sendo imputada, sob o argumento de que, 

no dia e horário dos fatos, estava trabalhando na empresa Baratão 

Ferromar, e desconhece o porquê de estar sendo acusado.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando 

contrapostos com os depoimentos harmônicos e coerentes da vítima, 

corroborados pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

Não obstante as alegações defensivas no sentido da ausência de 

demonstração do reconhecimento específico do acusado Josiel pela 

vítima, haja vista que este estava de capacete quando da prática delitiva, 

certo é que, evidentemente, em seu depoimento no âmbito judicial, a vítima 

descreve de forma detalhada a empreitada criminosa, não permitindo 

dúvidas quanto ao reconhecimento do acusado como um dos autores do 

crime, porquanto, embora o agente estivesse de capacete na execução 

do delito, a vítima pôde reconhecê-lo por sua aparência física, além de ter 

visto parte de sua face quando este se aproximava para tentar estuprá-la.

Observa-se, pelo teor do Termo de Reconhecimento, por conseguinte, 

que, além de a vítima Marta ter descrevido as características físicas e 

vestimentas do autor do crime antes de seu reconhecimento, em seguida 

procedeu a tal, tendo sido apresentadas, lado a lado, quatro pessoas 

(conforme consta do termo aludido – fls. 29).

Em que pese o fato de o réu ter permanecido de capacete no momento do 

crime, tal circunstância, por si só, não fulmina o reconhecimento do 

acusado como autor do ilícito. A identificação, in casu, pelo olhar e 

compleição física não se encontra isolada nos autos, mas amparada por 

demais elementos de convicção existentes no processo.

 Inegavelmente, o reconhecimento procedido pela vítima revela-se como 

importante meio probatório para a demonstração da autoria do delito, por 

estabelecer a identidade física de seu agente, demais da recordação de 

outras percepções.

 Destarte, vale transcrever o trecho do depoimento da vítima quando se 

reporta ao reconhecimento do acusado (fls. 109):

“(...) que foi o Sr. Josiel da Cruz dos Santos o autor do delito. Que as 

assinaturas constantes nos termos de reconhecimento são da vítima. Que 

mostraram primeiro uma foto do acusado na delegacia e depois no outro 

reconhecimento tinha outras pessoas. Que primeiro deu para ver uma 

parte do rosto e depois, quando ele tentou me enforcar, deu para ver a 

parte de baixo de sua face. Que o denunciado usava uma calça azul com 

tarja refletiva.”

 Clara está, por conseguinte, a demonstração da autoria criminosa em 

relação ao acusado JOSIEL DA CRUZ DOS SANTOS, nos termos 

apontados na peça acusatória.

 Cumpre registrar que as testemunhas arroladas pela defesa, Elisa 

Alcântara Sodré e Hamanda Priscila Alcântara de Paula Santos (inquiridas 

na qualidade de informantes), nada esclareceram sobre o crime, valendo 

apenas para abonar a conduta do réu. A informante Hamanda Priscila, 

embora apresente álibi em favor do acusado, ao afirmar que ele estava 

trabalhando no dia e horário dos fatos, tendo sido ouvida como informante, 

não pode ter suas declarações consideradas com o peso de depoimento 

testemunhal. Observa-se, aliás, que referida testemunha foi ouvida como 

informante, pois é esposa do acusado, e seu depoimento apresenta 

narrativa dissociada de todo contexto probatório, razão pela qual não se 

presta a excluir a autoria delitiva atribuída ao denunciado.

O álibi apresentado pela defesa, consistente na juntada do registro de 

ponto do acusado no seu local de trabalho, de igual modo, não se mostra 

apto para formulação de um juízo conclusivo de que o réu estava, de fato, 

trabalhando no momento dos fatos, até porque essa prova não afasta a 

possibilidade de ter o réu se ausentado da empresa para praticar os 

delitos em comento, o que certamente ocorreu, conforme as provas já 

aludidas comprovando a autoria criminosa.

 Demais disso, no que diz respeito à alegação de que o uniforme do réu 

era cinza e amarelo (com detalhes de vermelho), e não azul com tarja 

refletiva, como afirmou a vítima, tenho que aludido fundamento também não 

merece acolhida no sentido de isentar a responsabilidade penal atribuída 

ao réu, vez que nada impede que, no momento dos fatos, o acusado 

estivesse com outra roupa.

 Demais disso, de se ver que houve semelhança nos dados colhidos da 

vítima e das testemunhas. Observa-se que a vítima afirmou, tanto na fase 

inquisitorial quanto na fase judicial, que o uniforme possuía detalhes na cor 

vermelha. A testemunha da defesa, Elisa Alcântara Sodré, por sua vez, 

também afirmou em juízo que o uniforme era cinza, com vermelho e 

amarelo, o que corrobora o depoimento da ofendida, mesmo que não seja 

integral, considerando o ânimo exaltado da vítima no momento da conduta 

delitiva, o que pode causar aludida discrepância nos depoimentos.

De igual modo, essa linha de raciocínio deve ser utilizada para a variante 

em relação às características do réu, não havendo que se falar, in casu, 

em nulidade do reconhecimento em razão da dissonância existente quanto 

a pequenos detalhes entre o teor das assertivas do boletim de ocorrência 

e do reconhecimento pessoal.

 Como cediço, válida é a prova, ainda que única, obtida por meio do 

depoimento da vítima, prestado com cautela, pois esta estava presente no 

momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu 

durante a execução dos crimes, conseguindo repassar a conduta do 

acusado pormenorizadamente.

Como sedimentado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza 

patrimonial e, notadamente, nos delitos contra a dignidade sexual, como o 

ora em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma clara e 

harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor 

probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no 

caso vertente.

A propósito é a jurisprudência:

STJ – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A. INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO DA 

INFÂNCIA E JUVENTUDE. INEXISTÊNCIA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE 

PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E PROVA 

TESTEMUNHAL APTA A EMBASAR A CONDENAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Constata-se que a competência foi 

definida pela Corte de origem, por meio de resolução editada em sessão 

plenária, expressamente autorizada pela lei de organização judiciária, não 

se verificando, qualquer ilegalidade ou ofensa à Constituição Federal, 

consoante as normas do art. 96, inciso II, alínea d, e art. 125, § 1º, da 

Carta Magna, não se podendo falar em incompetência da Vara da Infância 

e Juventude para apreciar os delitos que envolvam a prática de crimes 

contra menores 2. Esta Corte Superior tem o entendimento jurisprudencial 

no sentido de que nos crimes sexuais, a palavra da vítima, desde que 

coerente com as demais provas dos autos, tem relevância como elemento 

de convicção, sobretudo porque, em grande parte dos casos, tais delitos 

são perpetrados às escondidas e podem não deixar vestígios. 3. Agravo 

regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 312577 RN 
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2013/0098882-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 

17/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2014).

 Ainda:

STJ – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VUNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. 

ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. I - A palavra da vítima é 

elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista 

serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a 

presença de testemunhas. Precedentes. II - Tendo o Tribunal de origem 

concluído pela existência de prova da autoria e materialidade hábeis a 

configurar o crime previsto no art. 217-A do Código Penal, rever tal 

conclusão exigiria, necessariamente, o reexame do conjunto 

fático-probatório, o que não é viável na via especial, a teor da Súmula 

7/STJ. III - Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 355.041/DF, Rel. 

Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2013, 

DJe 03/02/2014).

 Ressalte-se que, em crimes contra a liberdade sexual, na maioria das 

vezes praticados às escondidas, a palavra do ofendido é de suma 

importância. Se não é desmentida e não se revela flagrantemente 

mentirosa, cumpre acatá-la sem dúvida. Por sinal, não se pode admitir que 

aquele que é violentado em sua dignidade venha a juízo relatar os fatos e 

incriminar alguém sem que haja motivos para tanto.

 Nessa perspectiva, destaco que não há motivos para que haja dúvidas 

das declarações prestadas pela vítima e demais testemunhas, 

considerando que não restou apurado qualquer motivo tendente a 

incriminar injustamente o acusado.

Ressalte-se que, ao contrário do alegado pela defesa, não vislumbro 

qualquer prejuízo em ter sido realizado o reconhecimento fotográfico 

previamente ao reconhecimento pessoal. Sabe-se que o reconhecimento 

fotográfico é um meio de prova lícito e utilizado como ato preparatório do 

reconhecimento pessoal, nos termos do art. 226, inciso I, do CPP.

Em que pese o réu negar os fatos, vê-se que sua versão é isolada e está 

dissociada do contexto probatório, porquanto os relatos da vítima são 

hábeis a comprovar os delitos de roubo e de violência sexual perpetrados 

pelo réu.

Dessa forma, a palavra da vítima deve ter especial importância para o 

deslinde do feito, porque o iter criminis se dá, como já dito, normalmente às 

escondidas, sem presença de testemunhas.

Assim, se o depoimento da vítima for consentâneo, apontar no mesmo 

sentido das demais provas coligidas, o juiz pode concluir com segurança 

necessária a lastrear a sentença condenatória que o delito de fato 

ocorreu, impondo-se a condenação do réu pelo crime capitulado no artigo 

157 do Código Penal c/c art. 213 c/c art. 61, I, do mesmo diploma legal.

No que tange à alegação de ocorrência do instituto da desistência 

voluntária e/ou atipicidade da conduta prevista no art. 213 do Código 

Penal, cabe ressaltar que o delito de estupro, unificado ao atentado 

violento ao pudor, resta consumado quando da prática de ato libidinoso 

diverso da conjunção carnal, em que há o contato físico entre o agente e a 

vítima, no qual se inserem os toques e contatos voluptuosos.

 Dessarte, com base no contexto fático dos autos, a conduta do réu não 

pode ser confundida e nem caracterizada como desistência voluntária, 

uma vez que este agarrou a vítima à força, passou a mão nos seus seios 

e nádegas, chegando a rasgar seu vestido, tudo objetivando satisfazer a 

sua lascívia, o que configura o crime previsto no art. 213 do Código Penal. 

Nesse sentido:

Ementa: *AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL E 

PROCESSO PENAL. ARTIGO 213 DO CP . DESCLASSIFICAÇÃO PARA O 

TIPO PREVISTO NO ART. 65 DA LCP . *TOQUES* NOS *SEIOS*, NÁDEGAS 

E ÓRGÃO GENITAL DA VÍTIMA. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA 

CONJUNÇÃO CARNAL. CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO 

PRECEDENTES. 1. Consoante a jurisprudência consolidada deste Superior 

Tribunal de Justiça, o delito de estupro resta consumado quando 

constrangida a vítima, mediante violência ou grave ameaça, à prática de 

ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sucedâneo a ela ou não, em 

que evidenciado o contato físico entre o agente e a vítima, como *toques*, 

contatos voluptuosos e beijos lascivos. 2. Na espécie, tendo as instâncias 

ordinárias concluído que o réu empurrou a vítima contra o muro e tocou 

nos seus *seios* diretamente na pele, por debaixo de sua blusa, "após 

tentar rasgar esta, sem sucesso", bem como acariciou seu órgão genital e 

suas nádegas por cima da roupa, deve ser reconhecida a prática do delito 

de estupro. 3. "Em respeito ao princípio da proporcionalidade, a gravidade 

da conduta não pode ser considerada para a tipificação do delito, mas 

deve incidir na culpabilidade do agente, para aplicação da sanção penal" 

(REsp 1561653/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA 

TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016). 3. Agravo regimental 

improvido. STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL AgRg no AgRg no REsp 1753704 MS 

2018/0174401-8 (STJ) Jurisprudência•Data de publicação: 03/09/2018

 Assim, demostrada à saciedade a autoria delitiva em relação ao acusado 

JOSIEL, notadamente por ter sido reconhecido como o agente que abordou 

a vítima, lhe roubou e praticou atos libidinosos diversos da conjunção 

carnal, impõe-se a procedência do pedido condenatório quanto a tal 

acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

para CONDENAR o acusado JOSIEL DA CRUZ DOS SANTOS, qualificado 

nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código 

Penal e art. 213, caput, c/c art. 61, inciso I, do Código Penal, na forma do 

art. 69 do Código Penal.

Passo a elaborar a DOSIMETRIA DA PENA.

DO CRIME DE ROUBO – ART. 157 DO CÓDIGO PENAL

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em 

consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

 a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, 

refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura 

analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, 

verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, 

não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos 

consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: considerando que a condenação penal existente em 

desfavor do acusado será utilizada para fins de reincidência, deixo de 

valorar negativamente neste ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da 

atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à 

comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida 

familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes 

criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos 

a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o 

prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o 

sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo 

em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser 

desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e 

consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e 

deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso 

da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do 

TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso 

dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam 

realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, 

assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo 

penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira 

etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da 

fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, 

DJe 28/11/2011). Nesse cenário, tratando-se de crime patrimonial, há que 

reconhecer que a motivação é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime 

prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, 

com identificação de elementos concretos circundantes da conduta 

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, 

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, no caso dos autos, as 

circunstâncias, inclusive violência usada para a prática do crime, constitui 

sua própria elementar.

 g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da 
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conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da 

lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, são as 

próprias do tipo em exame.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta 

delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para 

amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à 

conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a 

reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta 

Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não 

verifico qualquer elemento a ser valorado negativamente.

Critério de fixação da pena-base: no caso apresentado, tendo em vista 

que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a 

pena-base no mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuante a ser reconhecida.

Ainda na segunda fase, verifica-se que o réu possui condenação penal 

proferida na ação penal n. 874-24.2011.811.0064, encartada nos autos de 

execução penal cód. 601546, da 4ª Vara Criminal, comprovando, portanto, 

a reincidência delitiva, motivo pelo qual agravo a pena fixada em 1/6 (08 

meses), totalizando na pena de 04 anos e 08 meses de reclusão.

Na terceira fase, não constato a presença de causas de aumento e 

diminuição de pena aplicáveis à espécie.

 Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos 

autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 

do Código Penal, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário 

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

FIXO A PENA FINAL EM 04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE 

RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA, NO PATAMAR ACIMA REFERIDO, DIANTE 

DA AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRA CAUSA MODIFICADORA.

DO CRIME DE ESTUPRO – ART. 213 DO CÓDIGO PENAL

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

 a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, 

refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura 

analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, 

verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, 

não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos 

consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: considerando que a condenação penal existente em 

desfavor do acusado será utilizada para fins de reincidência, deixo de 

valorar negativamente neste ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da 

atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à 

comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida 

familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes 

criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos 

a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o 

prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o 

sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo 

em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser 

desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e 

consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e 

deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso 

da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do 

TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso 

dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam 

realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, 

assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo 

penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira 

etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da 

fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, 

DJe 28/11/2011). Nesse cenário, sendo a satisfação da lascívia do 

acusado o motivo, há que reconhecer que a motivação é elementar do 

tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime 

prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, 

com identificação de elementos concretos circundantes da conduta 

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, 

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, no caso dos autos, as 

circunstâncias, inclusive violência usada para a prática do crime, constitui 

sua própria elementar.

 g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da 

conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da 

lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, são as 

próprias do tipo em exame.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta 

delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para 

amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à 

conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a 

reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta 

Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não 

verifico qualquer elemento a ser valorado negativamente.

Critério de fixação da pena-base: no caso apresentado, tendo em vista 

que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a 

pena-base no mínimo legal, ou seja, 06 anos de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuante a ser reconhecida.

Ainda na segunda fase, verifica-se que o réu possui condenação penal 

proferida na ação penal n. 874-24.2011.811.0064, encartada nos autos de 

execução penal cód. 601546, da 4ª Vara Criminal, comprovando, portanto, 

a reincidência delitiva, motivo pelo qual agravo a pena fixada em 1/6 (12 

meses), totalizando na pena de 07 anos de reclusão.

Na terceira fase, não constato a presença de causas de aumento e 

diminuição de pena aplicáveis à espécie.

 FIXO A PENA FINAL EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, DIANTE DA 

AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRA CAUSA MODIFICADORA.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal resulta na 

somatória das penas acima fixadas totalizando, portanto, uma PENA FINAL 

DE 11 (ONZE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) 

DIAS-MULTA, A QUAL TORNO DEFINITIVA NESTE PATAMAR, DIANTE DA 

AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRA CAUSA MODIFICADORA.

Detração penal: De acordo com o artigo 387, § 2º, CPP, o juiz, ao proferir 

sentença penal condenatória, deverá calcular a detração penal e, se 

necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena.

 ASSIM, CONSIDERANDO QUE O RÉU SE ENCONTRA CUSTODIADO DESDE 

O DIA 24/05/2018, VERIFICA-SE QUE LHE RESTA A CUMPRIR A PENA DE 

11 (ONZE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO.

Regime de pena: diante do quantum de pena aplicado, nos termos do art. 

33, § 2º, “a”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente fechado para o 

cumprimento da reprimenda.

Da prisão preventiva: no que se refere ao disposto no art. 387, § 1º do 

CPP, verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a 

manutenção da prisão cautelar, pois seria um verdadeiro despropósito o 

réu responder todo o processo preso e, depois de condenado pela prática 

de crime exercido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ser 

colocado em liberdade.

A gravidade da conduta, aqui analisada sob o contexto geral do crime 

praticado, caracteriza grande risco à ordem pública, pois além da 

repercussão social de crimes dessa natureza, existe uma necessidade 

premente de se coibir novas práticas por parte do réu.

A jurisprudência não destoa de tal entendimento:

 Ementa: *HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA. *DIREITO* DE *RECORRER* EM *LIBERDADE* *NEGADO*. 

DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 

INOCORRÊNCIA. 1) Deve ser mantido o óbice para *recorrer* em 

*liberdade* quando devidamente fundamentado na necessidade de 

garantir a ordem pública, atendidos os requisitos previstos no artigo 312 

do Código de Processo Penal, tendo em vista circunstâncias em que se 

deu a ação penal, roubo qualificado, aliados ao regime inicial semiaberto 

impostos ao paciente, que respondeu ao processo preso, diante dos quais 

a possibilidade de apelar solto se revelaria uma incongruência. 2) Não fere 

o princípio da presunção de inocência a vedação do *direito* de *recorrer* 

em *liberdade* se presentes os motivos legalmente exigidos para a 

custódia e já emitida guia de execução provisória da pena. ORDEM 

CONHECIDA E DENEGADA. (TJ-GO - HABEAS-CORPUS 

726578420188090000 (TJ-GO) Jurisprudência•Data de publicação: 
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23/08/2018)

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO E 

SUBMISSÃO DE ADOLESCENTE À PROSTITUIÇÃO OU À EXPLORAÇÃO 

SEXUAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. GARANTIA DA 

ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. RISCO DE 

REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO 

PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA NA 

TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a 

gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a 

periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração criminosa, 

respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 

Precedentes. 2. Não há falar em excesso de prazo quando se adotam 

medidas possíveis para o julgamento dos recursos com a observância do 

*direito* de defesa do Paciente, considerada a pluralidade de réus e de 

defensores, e comprovação da complexidade da ação penal. 2. Ordem 

denegada. (STF - HABEAS CORPUS HC 116864 RR (STF) – Jurisprudência 

- Data de publicação: 14/10/2013).

Assim, considerando que, além de o crime tratado nesta ação penal ter 

sido praticado mediante violência à pessoa, seu autor já foi condenado por 

outras práticas de mesma natureza, possuindo ainda outras passagens 

por delitos da mesma natureza também, restando evidenciado o risco 

concreto e real à ordem pública em caso de concessão de liberdade, 

subsistindo, dessa forma, todos os fundamentos que ensejaram a decisão 

de fls. 45/47, com fundamento no art. 387, § 1º c/c art. 312 ambos do CPP.

 Assim, se o crime tratado nesta ação penal foi praticado mediante 

violência ou grave ameaça à pessoa, resta evidenciado o risco a ordem 

pública, motivo pelo qual, com fundamento no art. 387, § 1º c/c art. 312 

ambos do CPP, não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Oportunamente, expeça-se a guia executiva pertinente, nos termos dos 

itens 7.29.1 e seguintes da CNGCGJ/MT e resolução 113 do CNJ, 

encaminhando-se ao juízo da 4ª vara de execução penal desta comarca.

Proceda-se com as comunicações conforme dispõem os itens 7.16.1 e 

seguintes da CNGCGJ/MT.

Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas processuais.

Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino:

a) Lance(m)-se o nome do(s) réu(s) no rol do(s) culpado(s);

b) comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da CR/88;

c) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

d) intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa;

e) expeça-se guia executiva definitiva, encaminhando-se ao juízo 

correspondente; e

f) por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

No ato da intimação da presente sentença, deverá ser indagando ao 

acusado se deseja recorrer, o que será feito mediante termo, a teor dos 

itens 7.14.2 e 7.14.2.1 da CNGCGJ/MT.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677913 Nr: 9544-07.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA, 

LUCIANO ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT, VIRIATO BISPO SEABRA - 

OAB:11061

 Autos nº 9544-07.2018.811.0064 – Cód. 677913

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 135, designo audiência para oitiva da 

testemunha/vítima CLAUDIA PEREIRA PARDIM para o dia 14.11.2018, às 

13h30min, a qual poderá ser encontrada no endereço indicado na cota 

retro, qual seja: Rua Patrulheiro José Maciel da Cruz, nº 770, Bairro Jardim 

Belo Horizonte em Rondonópolis/MT – telefone (65) 9 9608-5086.

Intimem-se a vítima, dê ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública 

acerca da realização do ato.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 638693 Nr: 493-40.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM CORAÇÃO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Determino vista dos autos ao Ministério Público no prazo de 05 (cinco) dias 

para que se manifeste acerca de certidão de fl.57 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 625980 Nr: 8078-17.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DE SOUZA GIMENEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR DE SOUZA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT 5636-B

 Vistos, etc.

Determino vista dos autos ao Ministério Público no prazo de 05 (cinco) dias 

para que se manifeste acerca de certidão de fl.107 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 665859 Nr: 14066-14.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu JOSÉ ALVES 

PEREIRA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18.06.2019, às 16h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 633144 Nr: 4789-42.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RODRIGUES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BADOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Defiro o requerimento da defesa á fl.113, determinando a expedição de 

carta precatória para a Comarca de Dourados/MS a fim de interrogatório 

do réu.

Defiro o requerimento ministerial, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para que se manifeste a respeito da vítima Solon Moraes Lins. Determino 
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expedição de carta precatória para a Comarca de Cáceres/MT a fim de 

inquirir a testemunha Alessandre Almeida de Campos Leite.

Diante da ausência injustificada das vítimas Gabriel da Silva Pimentel e 

Jairson Ramos Rodrigues, restou prejudicada a presente solenidade, 

sendo assim, designo audiência de continuação para o dia 08 (oito) de 

fevereiro de 2019, ás 17h30min.

Expeça-se mandado de condução coercitiva para as vítimas Gabriel da 

Silva Pimentel e Jairson Ramos Rodrigues.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 661195 Nr: 9930-71.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON CORREA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu DILSON CORREA 

DOS SANTOS, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18.06.2019, às 17h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 628790 Nr: 1403-04.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON NUNES DE SOUZA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:6883

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu ANDERSON NUNES 

DE SOUZA CRUZ, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 01.07.2019, às 15h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 667831 Nr: 803-75.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA ALVES DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

 Analisando a defesa preliminar apresentada pela ré ROSANGELA ALVES 

DE SOUZA SILVA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24.06.2019, às 15h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641889 Nr: 3344-52.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON DA SILVA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu JACKSON DA SILVA 

CARDOSO, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 02.07.2019, às 13h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 643661 Nr: 4848-93.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DA SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu REGINALDO DA 

SILVA VIEIRA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 01.07.2019, às 17h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.
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 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 667331 Nr: 362-94.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:OAB/MT 16.330, DEFENSORIA PUBLICA - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu FRANCISCO 

ROGERIO LIMA DA SILVA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, 

portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a 

presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08.07.2019, às 16h40min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672018 Nr: 4305-22.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARTE DE SOUZA, VALDERSON PEREIRA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

THAIS FERNANDA NUNES PEREIRA - OAB:24.629

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu EDUARTE DE 

SOUZA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24.06.2019, às 14h40min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 636169 Nr: 7244-77.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALES HENRIQUE GOMES, AGNALDO 

OLIVEIRA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, Isia Maria Faria - OAB:7130

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelos réus THALES 

HENRIQUE GOMES e AGNALDO OLIVEIRA DA SILVA FILHO, não vislumbro 

nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada no art. 397 do 

Código de Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento da denúncia 

e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24.06.2019, às 13h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 650058 Nr: 10281-78.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO SOUZA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu DANILO SOUZA 

VIEIRA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24.06.2019, às 16h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 642949 Nr: 4310-15.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu ROSENILDO DE 

OLIVEIRA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 02.07.2019, às 14h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 660841 Nr: 9683-90.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROGERIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu MARCIO ROGERIO 

DOS SANTOS, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08.07.2019, às 15h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 665454 Nr: 13746-61.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO SALVINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu JOAO SALVINO DA 

SILVA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18.06.2019, às 15h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672096 Nr: 4371-02.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ADAO OLIVETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu VALDIR ADAO 

OLIVETTE, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18.06.2019, às 13h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 616926 Nr: 7641-10.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA MATHEUS ROVAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pela ré LEILA MATHEUS 

ROVAL, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 09.07.2019, às 14h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 612503 Nr: 2983-40.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR LIBANO DE PAULA, GILSON BRITO 

MARTINS DOMINGUES, MARCIO AMORIM GENTIL, DAISON NONATO DOS 

SANTOS SILVA, FÁBIO FORTUNATO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16.175/MT, ALGACYR NUNES DA SILVA JÚNIOR - OAB:9.496/MT, 

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - OAB:13444/MT, SAMARA VIÉGAS 

DE MORAES - OAB:9048-MT, Soila Jordana Pereira - OAB:21780/O

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Helvecio Tavares 

de Carvalho Júnior, José Paulo de Arruda Victori Júnior, Cleo Cardoso da 

Silva e Fernando José Martini, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, dos interrogatórios do réus, com o 

retorno da missiva enviada para a Comarca de Campo Grande/MS a fim de 

inquirir a testemunha Sebastião Aparecido Monge Hattene, declaro 

encerrada a instrução processual e determino vistas dos autos as partes 

pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresentem seu 

memoriais finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 622932 Nr: 5891-36.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO RAMOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 
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Junior - OAB:15694 MT, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 

3.402

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Antônio Xavier e 

Carina Alves Miranda, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, da vítima, bem como do 

interrogatório do réu, declaro encerrada a instrução processual e 

determino vistas dos autos às partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 

(cinco) dias para que apresentem seus memoriais finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 644724 Nr: 5704-57.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pela ré DAYANE SOUZA DE 

OLIVEIRA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 02.07.2019, às 16h20min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 637895 Nr: 8686-78.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Defiro o requerimento ministerial, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para que se manifeste a respeito da vítima Brayanh Jordan Cruz Almeida.

Homologo a desistência de inquirição da testemunha Whytalo Ferreira 

Camilo, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante ausência das testemunhas e vítima, restou prejudicada a presente 

solenidade, sendo assim, designo audiência de continuação para o dia 12 

(doze) de março de 2019, ás 17h10min.

Requisitem-se novamente as testemunhas Leôncio Libanio Duarte Neto e 

William da Silva Santos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 640324 Nr: 1842-78.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS PINHEIRO SESCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELLIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20699-MT, Defensoria Pública - OAB:

 Autos nº 1842-78.2016.811.0064 – Cód. 640324

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu MATEUS PINHEIRO 

SESCHINI, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 01.07.2019, às 16h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 642319 Nr: 3722-08.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 3722-08.2016.811.0064 – Cód. 642319

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu JOSÉ ALVES DA 

SILVA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 02.07.2019, às 17h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 649904 Nr: 10147-51.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA QUINTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Silverio Pereira - 

OAB:OAB/MT 11.230-B

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu JOAO BATISTA 

QUINTINO, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08.07.2019, às 13h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 658898 Nr: 7967-28.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MANOEL DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 7967-28.2017.811.0064 – Cód. 658898

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu ANTONIO MANOEL 

DE SOUZA NETO, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24.06.2019, às 17h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 679199 Nr: 10772-17.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON DA SILVA GUIMARAES, VINICIUS 

DE CAMPOS FLORENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...)Desta forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A 

REGRESSÃO cautelar do regime para cumprimento da pena e expedido o 

mandado de prisão, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de 

prisões.Tendo em vista a falta de tornozeleiras eletrônicas nesta Comarca, 

deverá o recuperando entrar em contato com a central de monitoração 

eletrônica no prazo de até 30 dias para proceder à instalação, deverá 

ainda comparecer em Juízo para que seja certificado nos autos tal 

procedimento o que deverá ser CERTIFICADO nos autos pelo Gestor 

Judicial.O recuperando ficou ciente das condições que deverá cumprir e 

declarou que se compromete em fazê-las rigorosamente. Elabore-se um 

cálculo de pena, intimando as partes para manifestação acerca do 

referido cálculo. Após voltem os autos conclusos para 

homologação.Deverá o recuperando portar cópia desta decisão bem como 

documento de identidade para apresentar quando solicitado.Encaminhe-se 

uma cópia do presente termo ao recuperando.Fica o condenado obrigado 

a comparecer em Juízo no prazo de 48 horas para apresentar 

comprovante de endereço atualizado.Oficie-se à unidade gestora da 

monitoração das tornozeleiras eletrônicas, comunicando acera desta 

decisão.Recolham-se os eventuais mandados de prisão expedidos nos 

autos.Expeça-se o ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO de saída para 

cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, se por outro motivo não 

estiver preso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 632887 Nr: 4617-03.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL LIMA RIBEIRO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Nilmar Nunes de 

Freitas, e Fabio Souza Santana, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, da vítima, bem como da revelia do réu, 

declaro encerrada a instrução processual e determino vistas dos autos as 

partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que 

apresentem seus memoriais finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 621189 Nr: 4325-52.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE PASSOS NALINI, RANGEL 

DE MORAES CARLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 

3.402

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Valdeci Mendes de 

Souza, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, da vítima, bem como do interrogatório 

do réu Paulo Henrique Passos Nalini, com o retorno da missiva enviada 

para a Comarca de Lucas do Rio Verde/MT a fim de interrogar o réu 

Rangel de Moraes Carlet, declaro encerrada a instrução processual e 

determino vistas dos autos às partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 

(cinco) dias para que apresentem seus memoriais finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 643032 Nr: 4382-02.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN APARECIDO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 4382-02.2016.811.0064 – Cód. 643032

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu IVAN APARECIDO 

LUIZ DA SILVA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 09.07.2019, às 13h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635054 Nr: 6267-85.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO VASCONCELOS SOUZA, 

MARCELO PETROLLI LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 Haja vista concordância das partes homologo a inversão na ordem da 

oitiva conforme supramencionado.

Defiro o requerimento ministerial, expeça-se imediatamente mandado de 

condução coercitiva para a vítima Geraldo Ferreira Carvalho Filho para o 

ato.

Diante da ausência da vítima Geraldo Ferreira Carvalho Filho restou 

prejudicada a presente solenidade, sendo assim, designo audiência de 

continuação para o dia 09 de novembro de 2018, ás 14h25min.

Expeça-se mandado de condução coercitiva para a vítima Geraldo Ferreira 

Carvalho Filho.
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Expeça-se carta precatória para a Comarca de Barra do Garças/MT no 

endereço de fl.98 (NÚMERO DA CASA 217) dos autos a fim de 

interrogatório do réu Luiz Fernando Vasconcelos Souza.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 668557 Nr: 1349-33.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ARAÚJO FÉLIX PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 1349-33.2018.811.0064 – Cód. 668557

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu FERNANDO ARAÚJO 

FÉLIX PEREIRA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 01.07.2019, às 14h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673628 Nr: 5701-34.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ REIS MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 5701-34.2018.811.0064 – Cód. 673628

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu ANDRE LUIZ REIS 

MORETTI, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08.07.2019, às 14h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641939 Nr: 3391-26.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 3391-26.2016.811.0064 – Cód. 641939

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu JOSÉ DE LIMA, não 

vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada no 

art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento 

da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08.07.2019, às 16h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641390 Nr: 2864-74.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLÂNIO SOUSA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu ARLÂNIO SOUSA DE 

CARVALHO, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24.06.2019, às 14h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 628430 Nr: 1121-63.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÉGIS INÁCIO SANTOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 1121-63.2015.811.0064 – Cód. 628430

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu RÉGIS INÁCIO 

SANTOS LOPES, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08.07.2019, às 15h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida
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 Cod. Proc.: 663898 Nr: 12405-97.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARO DOUGLAS CHAGAS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 12405-97.2017.811.0064 – Cód. 663898

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu LÁZARO DOUGLAS 

CHAGAS DE CARVALHO, não vislumbro nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, 

portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a 

presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08.07.2019, às 17h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 615785 Nr: 6459-86.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALANA ARAÚJO ANUNCIAÇÃO, JOSE DE 

PAIVA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Da análise do processo, verifico que a ré Alana Araújo Anunciação 

mudou de endereço sem comunicar a este juízo (fl.257), e não 

compareceu a presente audiência e nem mesmo justificou a sua ausência, 

motivo pelo qual decreto a sua revelia nos termos do artigo 367 do CPP.

Diante da inquirição das testemunhas, da vítima, bem como do 

interrogatório do réu José Paiva Ramos, e revelia da ré Alana Araújo 

Anunciação, declaro encerrada a instrução processual e determino vistas 

dos autos às partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para 

que apresentem seus memoriais finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 626321 Nr: 8331-05.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS BASILIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alexandre julio junior - 

OAB:10.956, JOSÉ CARLOS DA SILVA - OAB:21.197, PAULO RICARDO 

FEITOZA MATOS - OAB:21913.MT

 Intimação ao Dr. Alexandre Julio Junior, OAB/MT nº 10.956, ao Dr. Paulo 

Ricardo Feitoza Matos, OAB/TM nº 21.913, e ao Dr. José Carlos da Silva, 

OAB/MT nº 21.197, para apresentarem memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 679727 Nr: 11295-29.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO SOUZA GARCIA, LUCAS 

LUCIANO RAMOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN KELLY ROSSATTO 

DOS SANTOS - OAB:19.204

 Autos nº 11295-29.2018.811.0064 – Cód. 679727

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado JOÃO 

PAULO SOUZA GARCIA e LUCAS LUCIANO RAMOS DOS SANTOS como 

incursos no artigo nela mencionado, vez que ela preenche todos os 

requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses 

do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 679727 Nr: 11295-29.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO SOUZA GARCIA, LUCAS 

LUCIANO RAMOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN KELLY ROSSATTO 

DOS SANTOS - OAB:19.204

 Pelo exposto, acolho o pedido da defesa e REVOGO a prisão preventiva 

de JOÃO PAULO SOUZA GARCIA, estendendo a decisão ao co-réu 

LUCAS LUCIANO RAMOS DOS SANTOS, mediante a imposição das 

seguintes condições:1) Comparecer mensalmente a este juízo, a fim de 

informar e justificar suas atividades (art. 319, I, CPP);2) Comparecer a 

todos os atos do processo (art. 319, VIII); 3) INFORMAR SEU ENDEREÇO 

AO OFICIAL DE JUSTIÇA NO MOMENTO DO CUMPRIMENTO DO ALVARÁ 

DE SOLTURA, quando será cientificado de que, não sendo ali encontrado 

para intimação, será decretada sua prisão preventiva; 4) Não mudar de 

residência ou se ausentar da Comarca por mais de 15 (quinze) dias, sem 

aviso prévio a este Juízo (art. 319, IV, CPP); eEXPEÇA-SE ALVARÁ DE 

SOLTURA EM FAVOR DOS ACUSADOS, CUMPRINDO-O SALVO SE POR 

OUTRO MOTIVO DEVAM PERMANECER PRESOS.Na ocasião do 

cumprimento do presente alvará, os réus deverão ser advertidos pelo 

Oficial de Justiça de que a inobservância de quaisquer das medidas 

cautelares acima aplicadas resultará na revogação do benefício com a 

consequente decretação de sua prisão (art. 282, §4º, última parte do 

CPP).No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 75.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 665709 Nr: 13947-53.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES, RAFAEL 

RODRIGUES LADEIA, RAFAEL BARBOSA DE SOUZA TARGINO DA SILVA, 

CLAUDINEI JONAS PEREIRA, ANTÔNIO CARLOS ROMEIRO LOPES, 

ADERITO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257, FABIO BATISTA RODRIGUES - OAB:18453/MT, THELMA 

APARECIDA GARCIA GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 Intimação do advogado Dr. Fábio Batista Rodrigues - OAB/MT 18.453, 

para que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 horas, uma vez 
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TRATAR DE PROCESSO COM RÉU PRESO, bem como que o prazo para 

manifestação encontra-se extrapolado, sob pena de busca e apreensão 

dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 300896 Nr: 3624-09.2005.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDS, ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Borges Júnior - 

OAB:, JOAO BATISTA BORGES JUNIOR - OAB:7637/MT

 Intimação do advogado Dr. João Batista Borges Junior - OAB/MT 7.637, 

para que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, uma vez 

que o prazo para eventual manifestação encontra-se extrapolado, sob 

pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 640978 Nr: 2464-60.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECY DE SOUZA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MACEDO GALVÃO - 

OAB:OAB/MT 15.668

 Intimação da advogada Dra. Márcia Macêdo Galvão - OAB/MT 15.668, 

para que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, uma vez 

que o prazo para eventual manifestação encontra-se extrapolado, sob 

pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 612149 Nr: 2596-25.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Ramão Vilalva Júnior - OAB:22818/O

 Intimação do advogado Dr. Ramão Vilalva Júnior - OAB/MT 22.818/O, para 

que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, uma vez que o 

prazo para eventual manifestação encontra-se extrapolado, sob pena de 

busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 605249 Nr: 3042-62.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WÊNIO DA SILVA NASCIMENTO, FERNANDO 

MAYKE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Moreira Pereira - 

OAB:24.064/O-MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, Ricardo 

Henrique Ayala Barbosa - OAB:24.326-O/MT

 Intimação do advogado Dr. Ricardo Henrique Ayala Barbosa - OAB/MT 

24.326/O, para que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, 

uma vez que o prazo para eventual manifestação encontra-se 

extrapolado, sob pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 647730 Nr: 8216-13.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIQUE JÚNIOR DA SILVA BARROS, DIEGO 

NOGUEIRA DE AZEVEDO MOREIRA, DOUGLAS BARROS AQUINO, 

FABIANO SILVA DE SOUSA, FERNANDO ARCE AMARAL, DOUGLAS 

MIZAEL DE AZEVEDO MOREIRA, MAURÍCIO GONÇALVES DA SILVA, 

SUELI FRANCISCA CABRAL, MAYCON RICARDO DE ESPÍNDOLA, 

GABRIEL VIEIRA DA COSTA, RODRIGO COIMBRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, DEFENSOR(A) 

PÚBLICO(A) - OAB:, DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS - OAB:21614/O-MT, 

MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT, Onório Gonçalves da 

Silva Júnior - OAB:12.992-MT, ROBERTO GONÇALVES FERREIRA - 

OAB:20438/O, VICTOR GUILHERME MOYA - OAB:20235

 Intimação do advogado Dr. Victor Guilherme Moya - OAB/MT 20.235, para 

que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, uma vez que o 

prazo para eventual manifestação encontra-se extrapolado, sob pena de 

busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 614805 Nr: 5454-29.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER FELIZARTI LOPES - 

OAB:25.390/O-MT

 Intimação do advogado Dr. Welder Felizarti Lopes - OAB/MT 25.390/O, 

para que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, uma vez 

que o prazo para eventual manifestação encontra-se extrapolado, sob 

pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 612911 Nr: 3424-21.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER FELIZARTI LOPES - 

OAB:25.390/O-MT

 Intimação do advogado Dr. Welder Felizarti Lopes - OAB/MT 25.390/O, 

para que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, uma vez 

que o prazo para eventual manifestação encontra-se extrapolado, sob 

pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 675255 Nr: 7180-62.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROZELIA JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIANE DE SOUZA HUTHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILMARY DOS SANTOS VILELA 

- OAB:20.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILMARY DOS SANTOS 

VILELA - OAB:20.662

 Intimação do advogado Dr.Wilmary dos Santos Vilela - OAB/MT 20.662, 

para que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, uma vez 

que o prazo para eventual manifestação encontra-se extrapolado, sob 

pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 675255 Nr: 7180-62.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROZELIA JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIANE DE SOUZA HUTHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILMARY DOS SANTOS VILELA 

- OAB:20.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILMARY DOS SANTOS 

VILELA - OAB:20.662

 Autos nº 7180-62.2018.811.0064 – Cód. 675255

Vistos.

Trata-se de queixa-crime interposta por ROZÉLIA JACINTO contra a 

querelada KATIANE DE SOUZA HUTHER, por meio de advogado 
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constituído, imputando-a a prática dos delitos previstos nos artigos 140, 

§3º e art. 147, todos do Código Penal, uma vez que a mesma passou a 

ameaçar de morte e a ofender (injuria racial) a querelante, após, esta se 

tornar noiva do ex-marido daquela.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pela rejeição da 

queixa-crime, nos termos do artigo 395, inciso II, do Código de Processo 

Penal, vez que os delitos descritos nos delitos previstos nos artigos 140, 

§3º e art. 147, procedem-se mediante ação penal pública condicionada a 

representação, e modo que a ação penal decorrente de tais delitos deve 

ser manejada pelo Ministério Público (fls. 28/29).

É o necessário. Decido.

De proêmio, observa-se que os delitos de injúria e ameaça narrados na 

inicial derivam da ocorrência de um único fato, ou seja, da querelada 

através do aplicativo whatsapp e ligações telefônicas, ter passado a 

importunar a querelante a partir do momento que tomou conhecimento que 

seu ex-marido iria se casar novamente, gerando diversos 

constrangimentos à querelante.

Pois bem. A matéria que disciplina acerca do recebimento ou não da 

queixa - crime está prevista no artigo 41 do Código de Processo Penal, 

que dispõe, in verbis:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com 

todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou 

esclarecimentos pelo quais se possa identificá-lo, a classificação do crime 

e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Contudo, as declarações prestadas pela querelante noticiam, em tese, 

crime de ameaça e injúria racial e, como bem asseverado pela 

representante ministerial, tais crimes procedem-se mediante ação penal 

pública condicionada a representação, portanto, referida ação deve ser 

manejada pelo Ministério Público.

 Neste sentido:

APELAÇÃO CRIME. AÇÃO PENAL PRIVADA.DECISÃO DE REJEIÇÃO DA 

QUEIXA-CRIME CONFIRMADA. ILEGITIMIDADE DO QUERELANTE PARA 

PROPOR AÇÃO PENAL DEINICIATIVA PÚBLICA INCONDICIONADA. 

SUPOSTA PRÁTICA, EM TESE, DO DELITO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA 

E NÃO DE CRIME CONTRA A HONRA. 1. As declarações prestadas pela 

querelada noticiam, em tese, a prática de crime de lesão corporal no 

âmbito da violência doméstica. 2. Registro de ocorrência que gerou 

procedimento no juizado da violência doméstica. Ao final da investigação, 

se constatada a inveracidade das informações por ela prestadas, 

estar-se-á frente ao ilícito de denunciação caluniosa ou de comunicação 

falsa de crime ou contravenção e não de delito contra a honra. Assim já 

decidiu o tjmt: "a queixa-crime apresentada à autoridade policial, depois de 

investigada e julgada falsa, poderá caracterizar o ilícito definido pelo art. 

339 do CP e não o delito decalúnia" (RT 470/407). 3. Hipótese em que a 

legitimidade para propor a ação penal é do ministério público, porquanto se 

trata de ação penal de iniciativa pública incondicionada.4. Rejeição da 

queixa-crime por ilegitimidade de parte. Recurso desprovido. (TJRS; RecCr 

0006448-03.2017.8.21.9000; Porto Alegre; Turma Recursal Criminal; Rel. 

Juiz Edson Jorge Cechet; Julg. 22/05/2017; DJERS 09/06/2017)

 Ademais, infere-se dos autos que os supostos fatos delituosos atribuídos 

à querelada pela querelante, foram levados ao conhecimento da 

autoridade policial em 02.05.2018 (fl. 18), onde nas providências constou 

como a querelante deveria proceder, não ocorrendo, portanto, nenhuma 

desídia do Ministério Público apta a ensejar o manejamento de ação penal 

privada e, o inciso II do artigo 395 do Código de Processo Penal dispõe que 

quando faltar justa faltar pressuposto processual ou condição para o 

exercício da ação, a denúncia ou a queixa-crime será rejeitada.

Portanto, se não há elementos suficientes para o exercício de tal ato e 

pelo fato dos crimes tipificados no art. 140, §3º e art. 147, do Código 

Penal, em questão não se representarem mediante queixa-crime, há que 

se proceder a rejeição da presente queixa-crime.

Diante do exposto, diante da ausência de justa causa para persecução da 

queixa-crime, com fundamento no art. 395, II, do Código de Processo 

Penal, REJEITO A QUEIXA-CRIME interposta por ROZÉLIA JACINTO.

Após, arquivem-se com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 601634 Nr: 6070-72.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO FREITAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO BATISTA RODRIGUES - 

OAB:18453/O

 Intimação da defesa do réu para apresentar alegações finais, no prazo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 333059 Nr: 3870-29.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS, 

CRISTIANA TEIXEIRA GAMA, VALDETE CLEMENTINO DOS SANTOS, 

SERGIO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Alves Lopes - 

OAB:45.286, Rodrigo Rodrigues do Carmo - OAB:104.728

 Intimação dos advogados dos réus para ciência da expedição de Carta 

Precatória para a Comarca de Cuiabá/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 616138 Nr: 6832-20.2013.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR MATOS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO ALMEIDA - 

OAB:15568, RINALDO DO AMARAL LEAL - OAB:15854

 Intimação da defesa do réu para, no prazo legal, apresentar alegações 

finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 627830 Nr: 680-82.2015.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS VALDEZ SCHWART MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÍGHOR DJAMÍLER MENDES 

SANTOS - OAB:14525

 Intimação do advogado HÍGHOR DJAMÍLER MENDES SANTOS, OAB/MT n.º 

14525, para apresentar defesa prévia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675017 Nr: 6940-73.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVYD WALISTON CANDIDO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Deivyd Waliston Candido 

Lopes, pela prática, em tese, do disposto no artigo 33, caput, da Lei 

11.343/06, ocorrido em 07.05.2018.

A Lei 11.343/06 deu nova roupagem à instrução processual aos delitos de 

entorpecentes, que devem ser aplicados no caso concreto, aplicando-se 

aos delitos de tráfico o rito especial previsto referida lei.

Dessa forma:

I – Notifique-se o acusado para, em 10 dias, apresentar defesa escrita, 

devendo ser questionado se possui advogado constituído e condições de 

constituir um; em caso negativo, fica desde já nomeado o Defensor Público 

atuante nesta vara, devendo ser intimado para apresentar defesa, 

independentemente de nova decisão.
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II – Colham-se os antecedentes criminais, conforme requerido.

III – Requisite-se laudo de constatação definitivo de drogas, anotando-se o 

prazo de 05 (cinco) dias.

IV - Apresentada a peça de defesa voltem-me conclusos para deliberar 

quanto ao recebimento da denúncia.

V – Ademais, consoante cediço, os aparelhos telefônicos têm sido 

comumente usados para a prática do comércio espúrio de drogas, então 

inequívoco a necessidade de se conhecer os registros contidos nos 

aparelhos celulares apreendidos de posse do denunciado em questão. 

Razão qual DETERMINO seja oficiada à DD. Autoridade Policial responsável 

pelas investigações, a fim de que encaminhem os aparelhos à POLITEC 

para extração de dados, com posterior envio do respectivo laudo a esse 

juízo. Após a apresentação do laudo, dê-se nova vista ao Ministério 

Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675017 Nr: 6940-73.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVYD WALISTON CANDIDO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 1. Relatório. (...) É o relato do necessário. 2. Fundamentação. (...) Se não 

bastasse, não se pode perder de vista que o custodiado em questão 

responde a outra ação penal em trâmite nesta comarca perante a 3ª Vara 

Criminal pelo delito de receptação (Cód. 656348), além de ser investigado 

nos autos de inquérito policial com cód. 674101, também perante a 3ª Vara 

Criminal, pelo delito de roubo majorado. Portanto, como se observa, a 

liberdade do flagranteado vulnera a ordem pública, sobretudo porque a 

existência de ações penais e inquéritos policiais em andamento em seu 

desfavor levam a crer que, livre do cárcere, poderá, pelos mesmos 

estímulos, retornar a delinquir. (...) (...). Assim sendo, o pedido defensivo 

deve ser indeferido. 3. Dispositivo. I – INDEFIRO o pedido de revogação de 

prisão preventiva do requerente Deivyd Waliston Candido Lopes, vez que 

não apresentou alteração fática ou jurídica que embase o pedido. II – 

Defiro a pretensão aduzida à fl. 56, eis que, consoante cediço, os 

aparelhos telefônicos têm sido comumente usados para a prática do 

comércio espúrio de drogas, então inequívoco a necessidade de se 

conhecer os registros contidos no aparelho celular apreendido de posse 

do denunciado em questão, razão qual determino seja oficiada à DD. 

Autoridade Policial responsável pelas investigações, a fim de que 

encaminhe o aparelho à POLITEC para extração de dados, com posterior 

envio do respectivo laudo a esse juízo. III – Traslade as peças 

necessárias ao inquérito policial correlato (apenso - cód. 675017), 

arquivando o presente feito mediante as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 668756 Nr: 1519-05.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASMIN DA COSTA SILVA, MARCOS 

FERNANDO OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante da elaboração de relatório psicossocial encartado as fls. 65/69:

I – Remetam-se os autos ao representante do Ministério Público para 

manifestar-se.

II – Após, voltem-me, com urgência, para deliberar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675017 Nr: 6940-73.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVYD WALISTON CANDIDO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 1. Relatório.

Trata-se de ação penal pelo meio da qual foi denunciado Deivyd Waliston 

Candido Lopes, pela prática, em tese, do crime disposto no artigo 33, 

caput, da Lei 11.343/06, ocorrido em 07 de maio de 2018. Destarte, o 

acusado foi devidamente notificado, fl. 81, em seguida, por meio da 

Defensoria Pública, foi apresentado a sua defesa preliminar, fl. 82. É o 

relatório.

 2. Do recebimento a denúncia.

Para o recebimento da exordial acusatória basta a presença de indícios de 

materialidade e autoria. Tais indícios não precisam ser robustos como os 

necessários à decretação da prisão preventiva, tampouco necessita da 

prova basal, elemento da condenação.

Pois bem, no caso em apreciação, tenho que a denúncia narra com 

perfeição à possível ocorrência de delito de tráfico, apresentando indícios 

da autoria imputada ao denunciado, em especial pelo contido no auto de 

prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e depoimento das 

testemunhas.

Além do mais, o denunciado foi preso em flagrante delito, qual tem o 

significado de ação evidente, incontestável, vale dizer, que está no calor 

da ação, ardente, inflamável, situação essa leva crer, em tese, ter 

cometido o ato delituoso lhe imputado.

Por sua vez, a materialidade delitiva encontra-se comprovada através do 

auto de prisão em flagrante, fls. 05/06, termos de depoimentos, fls. 09 e 

10, termo de exibição e apreensão, fl. 11, laudo pericial preliminar, fls. 

22/24, este último comprovando que as substâncias apreendidas 

apontaram resultado positivo para a presença de maconha. Assim, 

presentes as condições da ação e os pressupostos de procedibilidade.

 3. Dispositivo.

I – RECEBO a denúncia, pois presentes indícios de autoria e materialidade.

 II – Designo para o dia 21 de novembro de 2018, às 09h00min, para 

realização de audiência de instrução e julgamento.

III – Intime-se e requisite-se o réu.

IV – Intimem-se as testemunhas, requisitando-os aos seus superiores 

hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º)

V – Intime-se a defesa e o Ministério Público quanto a esta decisão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 625202 Nr: 7496-17.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLEX GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Considerando que o defensor constituído pelo acusado apesar de 

devidamente intimado, fls. 142, não compareceu. Assim resta 

impossibilitada a promoção da presente audiência. Para audiência de 

continuidade designo o dia 11 de dezembro de 2018, às 15:40. Saem os 

presentes intimados. Requisite-se o policial militar Valdeci, bem como o 

réu. Homologo a desistência formulada pela acusação. Dada a desídia do 

defensor constituído, determino seja remetida cópia desta ata e da 

certidão de intimação de fls. 142 ao Conselho de Ética da OAB/MT para as 

providências necessárias. Ainda, com afinco na legislação, condeno o 

causídico ao pagamento de 03 (três) salários mínimos a serem pagos em 

05 (cinco) dias, sob pena de inscrição em dívida. Intime-se o causídico, 

não havendo o pagamento, expeça-se a certidão de protesto ao SPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 671412 Nr: 3782-10.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Tratam-se os autos de ação penal promovida pelo Ministério Público em 

desfavor de Luana Caroline Ferreira da Silva. Realizada a instrução 

processual, foi proferida sentença em desfavor da ré, fls. 132/137, 

oportunidade em que foi revogada a prisão domiciliar anteriormente 
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concedida. A defesa impetrou Habeas Corpus para revogação da prisão 

da autuada Patrícia, argumentando que não se encontram assentes os 

requisitos autorizadores.

 Aportou, nesta data, liminar proferida nos autos do HC nº 

1012511-06.2018.8.11.0000, no qual fora concedida à ordem para 

reestabelecer a prisão domiciliar em favor da condenada Luana Caroline 

Ferreira da Silva, deste modo:

I – Expeça-se o competente alvará para substituição da prisão preventiva 

pela prisão domiciliar em favor da ré LUANA CAROLINE FERREIRA DA 

SILVA, mediante juntada de comprovante de endereço e assinatura do 

termo de compromisso para:

a) manter-se em sua residência (24 horas), com exceção para tratamento 

médico;

b) comparecimento a todos os atos processuais;

c) não mudar de residência sem prévia autorização;

d) não se ausentar da Comarca, sem autorização prévia judicial.

II – Apresentado comprovante de endereço, expeça-se o competente 

alvará de soltura, independente de nova conclusão observada as cautelas 

de praxe em favor da autuada Luana Caroline Ferreira da Silva.

III – Presto, nesta data por ofício, (133/2018 – GAB), as informações 

requisitadas.

IV – Baixo os autos acompanhados do ofício de informações

V – Cumpram-se as determinações da sentença retro.

VI – Intime-se a defesa e dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 333304 Nr: 4117-10.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RODRIGUES PEREIRA OU RAFAEL 

RODRIGUES CARNEIRO, EDER PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Recebo o recurso de fl. 286, pois é tempestivo.

II – Intime-se a defesa, para, em 08 (oito) dias, apresentar as razões 

recursais.

III – Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

IV – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 327255 Nr: 5293-58.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ RODRIGUES ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Rafael Panzarini - OAB:10426/MT

 I – Recebo o recurso de fl. 452, pois é tempestivo.

II – Intime-se a defesa, para, em 08 (oito) dias, apresentar as razões 

recursais.

III – Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

IV – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 676064 Nr: 7928-94.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 1. Relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, no uso de suas atribuições 

institucionais, ofereceu denúncia em face de AMARILDO OLIVEIRA DOS 

SANTOS, devidamente qualificado, como incurso nas sanções do art. 33, 

caput, da Lei 11.343/06, constando da peça exordial acusatória, em 

apertada síntese, que: “... no dia 24/05/2018, por volta das 14h00min, na 

Rua C, esquina com a Rua O, Bairro Jardim Liberdade, nesta cidade, o 

denunciado AMARILDO OLIVEIRA DOS SANTOS foi preso em flagrante 

delito por vender, ter em depósito e guardar 03 (três) porções, com massa 

bruta de 5,23g (cinco gramas e duzentos e trinta miligramas), que após 

serem submetidos à perícia, constatou-se tratar de MACONHA – Cannabis 

sativa L., droga alucinógena capaz de determinar dependência física e 

psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e 

regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de 

fls. 24/25...”.

 A prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva, fls. 49/50v. 

Determinou-se a notificação do acusado, fls. 58, sendo devidamente 

notificado, conforme certidão de fls. 73. Defesa preliminar do réu aportou 

às fls. 74/75, tendo a denúncia sido recebida às fls. 76/76v.

Em audiência de instrução e julgamento foram inquiridas as testemunhas 

Jhonathan Pereira Rodrigues e Eclesiastes Lázaro da Silva (vide mídia fls. 

94). As partes desistiram da oitiva da testemunha Viviane Dias Leiria de 

Souza, sendo a referida desistência homologada por este Juízo, conforme 

decisão de fls. 90. Ao final o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais orais (vide mídia fl. 94). O 

Ministério Público postulou pelo acolhimento integral da exordial acusatória, 

com conseguinte condenação da réu. A defesa, por sua vez, pugnou pela 

aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º, art. 

33, da Lei de Drogas, bem como a aplicação da atenuante, prevista no art. 

65, inciso III, alínea “d”, do CP, diante da confissão parcial dos fatos. É o 

relato.

2. Fundamentação.

Sem preliminares arguidas ou vícios procedimentais a serem sanados, 

passo diretamente ao mérito.

2.1. Materialidade e autoria do delito de tráfico.

Mister se faz consignar, acerca da excepcional utilização do laudo 

preliminar, como meio idôneo de comprovação da materialidade delitiva, 

quando este permite um grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, 

bem como seja elaborado por perito oficial, consoante orientação exarada 

pelo Superior Tribunal de Justiça (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP 

Nº 1.544.057 - RJ (2015/0173496-7), Rel. Min. Reynaldo Soares da 

Fonseca, 3ª Seção, Julgado em 26/10/2016, DJE 9.11.2016).

Nesse sentido colaciono, ainda, o entendimento jurisprudencial do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA 

TAL FINALIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) 

AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL - BUSCA DOMICILIAR SEM 

MANDADO JUDICIAL – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – 

DISPENSABILIDADE – 2) ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

MATERIALIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA EXISTÊNCIA 

DO DELITO VERIFICADA POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO SUBSCRITO 

POR PERITO OFICIAL – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – 3) 

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A 

FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – NÃO ACOLHIMENTO – 

DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS – INFORMAÇÕES ACERCA DA 

TRAFICÂNCIA NA RESIDÊNCIA DOS RÉUS – APREENSÃO DE 

CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS E BALANÇA DE PRECISÃO – 

CONDENAÇÃO MANTIDA – 4) ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – 

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE – ESTABILIDADE DA 

ASSOCIAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – 5) 

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIMENTO E 

APLICAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 – IMPOSSIBILIDADE – ATENUANTE 

RECONHECIDA NA SENTENÇA COM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS – 

REDUÇÃO ESCORREITA NA REPRIMENDA – VEDAÇÃO QUANTO À 

DIMINUIÇÃO DA PENA PARA PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – 

SÚMULA 231 STJ – NÃO CONFIGURAÇÃO DA ATENUANTE QUANTO AO 

RÉU QUE CONFESSA A PROPRIEDADE DA DROGA APENAS PARA 

CONSUMO PRÓPRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1) O tráfico 

de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de 

flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de 

mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de 

propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. 2) A 

materialidade do delito de tráfico de drogas pode ser comprovada por 

laudo preliminar de constatação, desde que seja elaborado por perito 
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oficial, com conclusões equivalentes que permitam grau de certeza 

idêntico ao do laudo definitivo.

3) (...).

 4) (...).

5) Apelo desprovido (Ap 53831/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 

19/10/2018)” – negritei.

Logo, diante da ausência do laudo pericial definitivo, por morosidade da 

Politec, devido ao grande número de demandas que tramitam no aludido 

órgão, causando uma sobrecarga neste, hei por bem, observando-se o 

princípio da razoável duração do processo no âmbito criminal, utilizar, 

excepcionalmente, o laudo preliminar acostado nos autos, com como meio 

de demonstração da materialidade delitiva, vez que fora elaborado por 

perito oficial, permitindo um grau de certeza idêntico ao laudo definitivo.

Logo, a materialidade do delito de em questão é constatada através do 

termo de exibição e apreensão de fl. 14 e laudo preliminar de análise 

química da droga apreendida juntado às fls. 31/32.

Quanto ao tipo penal, importa destacar que traficância não é somente 

promover a venda de substância entorpecente, pois o núcleo do tipo do 

art. 33 da Lei 11.343/06 tem 17 verbos que tipificam o delito. Vejamos:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, 

vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer 

consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer 

drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar:

 Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

 Assim, não se faz necessário única e exclusivamente a venda para 

caracterizar a traficância. É mister compreender que o recebimento de 

valores não é fundamental ao tipo, pois se pune qualquer das condutas, 

ainda que dissociado ao lucro ou recebimento de vantagens de qualquer 

natureza, pois o tipo penal prevê a punição toda vez que for promovida 

entrega, remessa, preparo, armazenamento, importação, exportação, 

oferecimento, transporte, guarda, prescrição, ministra, entrega ou 

fornecimento ainda que gratuitamente de substância entorpecente.

Antes de pormenorizar o mérito, é importante consignar que na vazão da 

verdade real, todos os meios de prova são admitidos, desde que sua 

produção respeite a legalidade e licitude, art. 155 e seguintes do CPC c/c 

art. 5º, LVI da CF/88.

Encerrada a instrução restou devidamente esclarecido que o acusado 

estava a promover o tráfico de drogas. Explico.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, os investigadores 

de polícia relataram que, no dia 15 de maio de 2018, após o recebimento 

de denúncias, abordaram o acusado, em frente a sua residência, a qual 

havia sido apontada como sendo a “boca do Bah”. Em ato contínuo, após 

autorização do acusado, procederam a busca de eventuais 

entorpecentes, não logrando êxito na ocasião. Nas proximidades do local, 

avistaram uma mulher em atitude suspeita e, ao ser abordada, localizaram 

em sua posse 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, informando ter 

adquirido entorpecente do acusado, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta 

reais). Relataram, ainda, que no dia 24 de maio de 2018, realizaram nova 

abordagem, momento no qual lograram êxito na localização da droga 

apreendida.

Interrogado perante a DD. Autoridade Policial, o denunciado negou a 

propriedade da droga, atribuindo a sua propriedade a uma mulher com 

quem mantém um relacionamento, contudo, não soube informar o nome 

desta. Em juízo, o acusado assumiu a propriedade da droga, alegando que 

esta se destinava a seu consumo, uma vez que é usuário de drogas.

Inquirida a testemunha de acusação, investigador de polícia Jhonathan 

Pereira Rodrigues, esta asseverou que participou da segunda abordagem 

ao acusado. Consignou que o entorpecente foi encontrado dentro do 

quarto do acusado (vide mídia de fls. 94).

 A testemunha de acusação, investigador de polícia Eclesiastes Lázaro da 

Silva, consignou em Juízo que, após o recebimento de denúncias, 

procedeu com a primeira e segunda abordagem ao acusado, sendo que 

na primeira abordagem não lograram êxito na localização de 

entorpecentes, contudo avistaram a Sra. Viviane Dias Leiria de Souza em 

atitude suspeita e, ao aborda-la, localizaram uma porção de pasta base de 

cocaína e, ao ser indagada sobre o entorpecente, esta alegou tê-lo 

adquirido do acusado pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Relatou, 

ainda que, na segunda abordagem ao acusado, fora encontrado 

entorpecente apreendido. Por fim, relata que as denúncias, informando o 

tráfico de drogas pelo acusado, eram constantes (vide mídia fl. 94).

Em que pese a testemunha Viviane Araújo não tenha sido ouvida em Juízo, 

diante da sua não localização, esta relatou perante a DD. Autoridade 

Policial que adquirira diretamente do réu o entorpecente, pasta base de 

cocaína encontrado em sua posse. Na ocasião, consignou ainda, que já 

havia adquirido drogas do acusado outras vezes.

 Pois bem, diante das ponderações acima, em que pese o acusado não 

tenha assumido a prática do delito, verifica-se que se encontra 

clarividente nos autos a ocorrência do tráfico de drogas, uma vez que as 

provas produzidas ao longo da fase inquisitiva, bem como durante a fase 

instrutória foram coerentes, não se extraindo qualquer mácula, sendo, 

inclusive, autuado em flagrante delito.

 Nesse contexto, evidente que a condenação do sentenciado pelo delito 

de tráfico de drogas nos moldes propostos na denúncia é medida que se 

impõe.

2.1.2 Diminuição de pena.

Acerca da causa especial de diminuição de pena, assim reza o § 4º do 

art. 33 da lei de drogas:

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas 

poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em 

penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons 

antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre 

organização criminosa.

Pois bem, verifico que o denunciado faz jus a benesse encimada, 

justamente por não possuir antecedentes e assim o faço em respeito ao 

princípio constitucional da presunção da inocência, já que não ostenta 

condenação criminal, de modo a preencher todos os requisitos constantes 

do artigo supramencionado, razão qual aplico a referida causa de 

diminuição.

3. Dispositivo.

JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu AMARILDO 

OLIVEIRA DOS SANTOS, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, 

da Lei 11.343/06.

3.1. Dosimetria da pena.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de apreciar os 

antecedentes e assim o faço em razão do princípio da presunção de 

inocência. Não ostenta antecedentes. Não existem no feito elementos que 

me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu. Os 

motivos do delito são normais à espécie, mormente porque o entorpecente 

foi apreendido. As circunstâncias não verifico nenhuma a justificar a sua 

desfavorabilidade. As consequências são das mais severas, pois o 

tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, 

com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado. Não 

bastasse, temos que há um crescente aumento dos crimes patrimoniais 

violentos nesta cidade, tendo por base o vício. Logo, não há como não 

dissociar esta responsabilidade do réu quanto à segurança e saúde 

pública, posto que seria muito ingênuo afirmar que só as drogas vendidas 

pelos outros são ruins e causam mortes, vícios e dor. Não há como alegar 

que o entorpecente do réu é “santo” e não gera qualquer malefício, logo, 

aumento a pena em 01 (um) ano. A vítima é o Estado, que nada contribuiu 

à conduta do réu. A quantidade (5,23g – cinco gramas e duzentos e trinta 

miligramas) e a natureza da droga (MACONHA) não merecem maior 

reprovabilidade.

Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e em 600 

(seiscentos) dias multas.

 Não existem agravantes a serem consideradas. No que tange a alegação 

de confissão, como causa atenuante de pena, temos que o réu não 

confessou prática delitiva, apenas assumiu a propriedade do 

entorpecente, fazendo uma confissão qualificada. Ao meu sentir, a 

tentativa de amenizar o delito cometido, tentando, inclusive, adequar a 

conduta para o crime de porte de drogas para o consumo, afasta a aludida 

atenuante. Logo, não reconheço. Na terceira etapa dosimétrica, não incide 

nenhuma causa de aumento, todavia reconheço a incidência da causa de 

diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, por 

preencher o réu todos os requisitos, de maneira que diminuo a reprimenda 

pela metade em decorrência da espécie de entorpecentes que estava a 

traficar, a fim de fixar a pena em 03 (três) anos e 300 (trezentos) dias 

multa.

 3.2. Da pena de multa.

 Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo 

o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos 

fatos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 573 de 790



3.3. Do regime.

 Considerando o entendimento consolidado pelo Plenário do Supremo 

Tribunal Federal, o qual julgou inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei de 

Crimes Hediondos e equiparados (entre eles o tráfico de drogas), de 

forma incidental, em sede de julgamento do HC – 11840, bem como a não 

equiparação do tráfico privilegiado a crimes hediondos, conforme 

entendimento consolidado pelo STF (HC – 118533) e, ainda, o quantitativo 

da pena imposta, fixo o regime inicial para cumprimento no aberto, nos 

termos do art. 33, §2º, alínea “c”.

 3.4. Da substituição da pena.

Por derradeiro, registro que, diante da inexistência de circunstâncias 

judiciais desfavoráveis e do quantitativo de pena imposto e da fixação de 

pena em regime aberto, substituto a pena privativa de liberdade por duas 

restritivas de direito.

Neste sentir, converto a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de 

reclusão em prestação de serviços à comunidade, no montante de uma 

hora para cada dia de condenação, observando-se o disposto no art. 46, 

do CP, devendo o local e as condições serem fixadas pelo juiz executor e 

pagamento de 04 (quatro) salários mínimos a ser convertido a entidade à 

eleição do juízo de execução.

3.5. Disposições gerais.

Apesar de ser o crime equiparado à hediondo, entendo que as condições 

pessoais do condenado lhe favorecem, inclusive fora fixado regime de 

pena no aberto. Desta feita, ordeno seja o réu posto imediatamente em 

liberdade. Expeça-se o devido alvará de soltura.

Em conformidade ao disposto no Art. 15, III da Constituição Federal, 

suspendo os direitos políticos do condenado, após a coisa julgada. 

Comunique-se ao Cartório Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral.

 Tendo em vista que não restou comprovado à origem lícita do bem, de fl. 

14, DETERMINO o seu perdimento em favor do Estado de Mato Grosso - 

Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD/MT, conforme a Lei 10.190/14. Às 

expedições e comunicações necessárias.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais, 

pois assistidos por advogado constituído, de forma a concluir que possui 

condições financeiras de arcar com tais emolumentos.

 Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos 

culpados.

 Observem-se as demais orientações da Corregedoria de Justiça, 

pertinentes a esta condenação.

 Publique-se,

 Registre-se e

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 677127 Nr: 8870-29.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) 3. Dispositivo. JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

réu MOISÉS JOSÉ DOS SANTOS, como incurso nas sanções do artigo 33, 

caput, c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/06. (...) 3.4. Da manutenção da 

prisão do condenado. Considerando que o acusado respondeu toda ação 

penal preso e, diante da presente decisão, qual reconhece a materialidade 

e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, bem como diante do 

quantum da pena imposta, em especial que fora fixado regime fechado e 

que cometeu o presente delito durante o cumprimento de outra pena. Logo, 

considerando ainda que o réu não tem domicílio conhecido ou profissão 

declarada e estava em cumprimento de pena, com várias condenações, 

persistem incólumes os motivos ensejadores da custódia cautelar dos 

condenados, de forma que mantenho a prisão processual. Nego assim, à 

acusada o direito de recorrer em liberdade. 3.5. Disposições gerais Em 

conformidade ao disposto no Art. 15, III da Constituição Federal, suspendo 

os direitos políticos do condenado, após a coisa julgada. Comunique-se ao 

Cartório Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral. Deixo de condenar o réu 

ao pagamento das custas e despesas processuais, vez que assistido 

pela Defensoria Pública. Oficie-se, com urgência, a comarca de Rio 

Verde/GO, vez que o réu responde a executivo de pena naquela comarca 

informando desta sentença e de que o réu está preso na Penitenciária 

local. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol 

dos culpados. Observem-se as demais orientações da Corregedoria de 

Justiça, pertinentes a esta condenação. Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 680093 Nr: 11634-85.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA LETÍCIA GRAFF BIBO, MATHEUS 

RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 Intimação do advogado do reu, Dr. GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA 

JUNIOR, da decisão de fl. 91/93.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 678143 Nr: 9762-35.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MACHADO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE ALVES 

RODRIGUES - OAB:19.607/O-MT, RAFAEL BEZERRA VALERIANO - 

OAB:19.971/MT

 Vistos etc.

Presentes os requisitos formais e materiais (Artigos 41 e 395, este 

contrário sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o Inquérito Policial, verifica-se que há prova da existência 

do(s) delito(s) (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o 

indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente 

colocada em Juízo e, por consequência, determino a instauração da 

competente ação penal.

Cite(m)-se o(s) denunciado(s) para oferecer(em) resposta(s) à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, 

do Código de Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 

, 7.5.1.4 e 7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o(s) acusado(s) poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos 

termos do Artigo 396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o(s) acusado(s), 

citado(s), não constituir(em) defensor(es), fica desde já nomeada a 

Defensoria Pública local para oferecê-la(s) em 10 (dez) dias, 

concedendo-lhe vista dos autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, 

§ 2º, do Código de Processo Penal.

Apresentada(s) a(s) resposta(s), retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Às providências. Publique-se.

 Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 669674 Nr: 2257-90.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIMONE HENRIQUE CARNEIRO, Rg: 

17321697, Filiação: Maria Edinalva Henrique Carneiro e Nilso Ignacio 

Carneiro, data de nascimento: 07/01/1987, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, do lar, Telefone (66)99928-7091. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, diante do acima exposto e, em consonância com 

o parecer ministerial retro, JULGO EXTINTA a presente medida protetiva e 

DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO o fazendo com fulcro no que 

determina o Artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.Intime-se a vítima, 

ainda que por edital, para que tenha ciência de que a qualquer momento, 

poderá requerer novamente medidas protetivas a seu favor, havendo 

novos motivos que ensejam a aplicação das medidas. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se o feito mediante as formalidades legais.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de setembro de 

2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 26 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309062 Nr: 760-27.2007.811.0064

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARISMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAELLY 

PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

760-27.2007.811.0064, Protocolo 309062, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 680920 Nr: 12429-91.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARTA REGINA ALMEIDA DE OLIVEIRA, 

Cpf: 55017924191, Rg: 0893021-0, Filiação: Maria Amaro de Almeida e 

Juraci de Almeida, data de nascimento: 14/09/1972, brasileiro(a), natural 

de Rondonópolis-MT, casado(a), professora, Telefone (66) 99999-7624. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 30 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 667045 Nr: 108-24.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TALITA SANTOS DE JESUS, Cpf: 

04749401102, Rg: 2308438-3, Filiação: Luciana de Jesus Santos e 

Hamilton Nascimento de Jesus, brasileiro(a), solteiro(a), Telefone 

66-99663-3253. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, diante do acima exposto e, em consonância com 

o parecer ministerial retro, JULGO EXTINTA a presente medida protetiva e 

DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO o fazendo com fulcro no que 

determina o Artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.Intime-se a vítima, 

ainda que por edital, para que tenha ciência de que a qualquer momento, 

poderá requerer novamente medidas protetivas a seu favor, havendo 

novos motivos que ensejam a aplicação das medidas. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se o feito mediante as formalidades legais.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de setembro de 

2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 30 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 676080 Nr: 7944-48.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMQC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRHENDA JESSICA BARROS QUEIROZ 

CHAVES, Cpf: 22814750852, Filiação: Vilma Aparecida e Daniel Ferreira 

de Barros, brasileiro(a), casado(a), estudante, Telefone 66 99648-2983. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Assim, diante do acima exposto, JULGO EXTINTA a presente 

medida protetiva e DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO o fazendo com 

fulcro no que determina o Artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Intime-se a vítima, ainda que por edital, para que tenha ciência de que 

a qualquer momento, poderá requerer novamente medidas protetivas a 

seu favor.Decorrido o prazo recursal, arquive-se o feito mediante as 

formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 21 de setembro de 2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 30 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 640822 Nr: 2313-94.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): APARECIDO DA SILVA, Cpf: 

54840856249, Rg: 1290242, Filiação: Dominga Moreira da Silva e Cícero 

Antônio da Silva, data de nascimento: 20/06/1984, brasileiro(a), natural de 

Altamira do Paraná-PR, casado(a), marmoraria, Telefone (66) 99942-4594. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das 

partes, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida 

pelo Ministério Público em face do acusado APARECIDO DA SILVA, 

devidamente qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua 

ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das custas 

processuais, diante da presente sentença absolutória.Intimem-se as 

vítimas, do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no 

Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal. Notifique-se o acusado e o 

Defensor acerca da presente sentença, ocasião em que deverá ser 

indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da 

CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público. Após o trânsito em julgado 

desta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, 

oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal .Por 

fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor do acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 06 de Agosto de 

2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 30 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 655333 Nr: 4777-57.2017.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAIANE BATISTA DOS SANTOS, Cpf: 

77851382572, Rg: 1386503908, Filiação: Doralice Batista dos Santos e 

Josevaldo Batista dos Santos, data de nascimento: 14/11/1981, 

brasileiro(a), natural de Sobradinho-BA, solteiro(a), Telefone 

(66)99680-9356. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, diante do acima exposto e, em consonância com 

o parecer ministerial retro, JULGO EXTINTA a presente medida protetiva e 

DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO o fazendo com fulcro no que 

determina o Artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.Intime-se a vítima, 

ainda que por edital, para que tenha ciência de que a qualquer momento, 

poderá requerer novamente medidas protetivas a seu favor, havendo 

novos motivos que ensejam a aplicação das medidas. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se o feito mediante as formalidades legais.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 17 de setembro de 

2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 30 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 676885 Nr: 8650-31.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LILIAN CHIELE, Cpf: 00667548106, 

Filiação: Maria Celia Chiele e Jose Chiele, brasileiro(a), casado(a), Telefone 

66 9999-8744. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Assim, diante do acima exposto, JULGO EXTINTA a presente 

medida protetiva e DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO o fazendo com 

fulcro no que determina o Artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Intime-se a vítima, ainda que por edital, para que tenha ciência de que 

a qualquer momento, poderá requerer novamente medidas protetivas a 

seu favor.Decorrido o prazo recursal, arquive-se o feito mediante as 

formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 17 de setembro de 2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 30 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 672539 Nr: 4789-37.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JANAINA REGO DE REZENDE, Cpf: 

93089759187, Rg: COREN 197613 TE, Filiação: Eurides de Souza Rego e 

Genivaldo Rezende de Almeida, data de nascimento: 25/07/1980, 

brasileiro(a), natural de Roo-MT, tecnica em enfermagem, Telefone 

9227-1429. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Assim, diante do acima exposto, JULGO EXTINTA a presente 

medida protetiva e DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO o fazendo com 

fulcro no que determina o Artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Intime-se a vítima, ainda que por edital, para que tenha ciência de que 

a qualquer momento, poderá requerer novamente medidas protetivas a 

seu favor.Decorrido o prazo recursal, arquive-se o feito mediante as 

formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
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Rondonópolis, 27 de setembro de 2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 30 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 677686 Nr: 9343-15.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA GORETI LEONEL, Cpf: 

49553160182, Filiação: Antonia Maria Leonel e Orides Jose Leonel, 

brasileiro(a), convivente, cozinheira, Telefone 66 99642-2182. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Assim, diante do acima exposto, JULGO EXTINTA a presente 

medida protetiva e DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO o fazendo com 

fulcro no que determina o Artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Intime-se a vítima, ainda que por edital, para que tenha ciência de que 

a qualquer momento, poderá requerer novamente medidas protetivas a 

seu favor.Decorrido o prazo recursal, arquive-se o feito mediante as 

formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 27 de setembro de 2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 30 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL Nº 02/2018

* O Edital n° 02/2018 - referente à lista de inscrições deferidas para 

Processo Seletivo para o Credenciamento de Juiz Leigo da Comarca de 

Sinop - completo encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 308890 Nr: 13963-57.2017.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: DIEGO DIENSE SERAFIM LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FIDELIS MIRANDA 

GOMES - OAB:23126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pedido de Providência nº. 13963-57.2017. 811.0015 – Código 308890

Vistos,

Trata-se de Pedido Antecipado de Gratuidade da Justiça ajuizado por 

Diego Diense Serafim Lourenço, oportunidade em que requereu a este 

Juízo, com fundamento no artigo 52, inciso IX, do COJE e artigo 98, caput, 

e §1° e artigo 99, §3°, todos do Código de Processo Civil que declare a 

hipossuficiência do requerente, concedendo a este os benefícios da 

Justiça Gratuita.

À fl. 52 o requerente manifestou desistência do presente pedido.

Decido.

 Pois bem, tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, cujo fim é 

a administração pública de interesses privados, o julgador não fica adstrito 

ao critério da legalidade estrita, podendo adotar a solução mais 

conveniente ao caso concreto (art. 1.109 do Código de Processo Civil).

Ante a alegação do autor de que não possui mais interesse na demanda e, 

ainda, constatado que não haverá prejuízo a terceiros, inexiste óbice para 

o acolhimento do pedido de desistência, julgando-se extinto o feito.

Assim, diante da desistência por parte do autor (fls. 52), com fundamento 

no artigo 267, VIII do CPC, declaro extinto o processo.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de praxe.

Publique-se e intimem-se.

Cumpra-se.

Sinop, 28 de maio de 2018.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001128-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI GOMES DA SILVA RAMPAZIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS Nos termos do nos termos do § 4º do 

Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e dentro do prazo de 

5(CINCO) dias: Dar andamentos aos autos que se encontram parados a 

mais de 30 dias, uma vez que não houve resposta à intimação ( Id- 

13614060 ) nos termos do Art. 485, II, do CPC: “[ ... Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: ... III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ...]”

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011473-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA REGINA DOERNER LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS Nos termos do nos termos do § 4º do 

Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina a(s) POLO ATIVO E POLO PASSIVO para que dentro do prazo 

de 15(quinze) dias, querendo e SOB PENA DE PRECLUSÃO: 

ESPECIFICAREM AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR, além das já 

constantes dos autos, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006658-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SOLANGE LUCIANO BRITO MARTINS (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS Nos termos do nos termos do § 4º do 

Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e dentro do prazo de 

5(CINCO) dias: Dar andamentos aos autos que se encontram parados a 

mais de 30 dias, uma vez que não houve resposta à intimação ( Id - 

14027234) nos termos do Art. 485, II, do CPC: “[ ... Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: ... III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ...]”

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002008-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVAN GOMES BENTO (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS Nos termos do nos termos do § 4º do 

Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e dentro do prazo de 

5(CINCO) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO: Manifestar acerca do(a/s) 

CERTIDÃO DO SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA que se encontra(m) 

nestes autos no(s) ID(s).( 14220488 ).

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002055-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B 

(ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO(A))

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANY FRANCA ZIMPEL (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS Nos termos do nos termos do § 4º do 

Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e dentro do prazo de 

5(CINCO) dias: Dar andamentos aos autos que se encontram parados a 

mais de 30 dias, uma vez que não houve resposta à intimação ( Id - 

15043170) nos termos do Art. 485, II, do CPC: “[ ... Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: ... III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ...]”

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1006196-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO JOSE SCUSSIATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SASSO ANDREOTTO OAB - MT19981/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE BALBINA DE SOUZA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da advogada da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009390-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

H. H. D. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

ELIZEU DOS SANTOS PONTE OAB - 966.325.691-53 (REPRESENTANTE)

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1009390-22.2018.8.11.0015; 

Certifico que a contestação apresentada no ID 16266630, é tempestiva. 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

INTIMO o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação. SINOP, 31 de outubro de 2018 LIVIA FURQUIM 

RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009854-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELLA MEA & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

EVERTON TEOMAR SLAVINSKI (EXECUTADO)

MONICA DELLA MEA SLAVINSKI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da certidão negativa da senhora Oficiala de 

Justiça de ID 14287567.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005111-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONE ROCHA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da certidão de decurso de prazo de ID 16274494.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001914-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME (EXECUTADO)

CESAR ROBERTO SAES RODRIGUES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da certidão do senhor Oficial de Justiça de ID 

15906995.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009629-60.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO HORST (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da certidão negativa do senhor Oficial de Justiça 

de ID 14927137.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003134-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TIMOTEO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. EDITORA GRAFICA LTDA - ME (RÉU)

C E DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da carta de citação da parte requerida D. R. 

Editora Gráfica Ltda, a qual foi devolvida pela alínea "mudou-se".

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003952-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. V. INDUSTRIA DE MARMORES E GRANITOS EIRELI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da certidão negativa do senhor Oficial de Justiça 

de ID 15398962.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005015-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA ELIAS DA CUNHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificar as provas que pretende produzir além das já constantes 

dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão ou digam se pretende o julgamento antecipado; e, na mesma 

oportunidade, manifeste se tem interesse na realização da audiência de 

conciliação.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001442-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ANTONIO MASTELARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da carta de citação devolvida pela alínea 

"mudou-se".

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005691-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR PASQUALOTTO (EMBARGANTE)

LIZETE TEREZINHA DE CARLI PASQUALOTTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN MARCEL PAISANI OAB - PR45467 (ADVOGADO(A))

FELIPE HAUAGGE OAB - PR82056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA ABRANTES DA SILVA RODRIGUES OAB - MS22512 

(ADVOGADO(A))

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER OAB - MT14007/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1005691-23.2018.8.11.0015; 

Certifico que a impugnação aos embargos apresentada no ID 16152725, é 

tempestiva. Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/2007-CGJ/MT, INTIMO o advogado da parte embargante para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar acerca da impugnação. SINOP, 31 de 

outubro de 2018 LIVIA FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 TELEFONE: (66) 

35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003354-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRAI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO ALVES DE SOUZA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO das advogadas da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuarem o depósito da diligência da senhora Oficiala de Justiça no 

valor de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais, a título de 

ressarcimento, conforme certidão de ID 15460680, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001312-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL JOSE BIANCHI (RÉU)

LICISLENE FATIMA DO NASCIMENTO BIANCHI (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 
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na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003161-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE CAMARGO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da certidão negativa do senhor Oficial de Justiça 

de ID 16065188.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013207-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS CASTRO BRITES (EXECUTADO)

FRANCISCO RUIZ BRITES - EPP (EXECUTADO)

ELISANGELA APARECIDA MARTIGNAGO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN OAB - SC35340 (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR OAB - SC25583 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 84,00 (oitenta e 

quatro reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, SALIENTANDO QUE A GUIA 04859 

ANEXADA NO ID 15392203 NÃO FOI RECOLHIDA (PAGA), devendo 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001642-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILIO VARGAS CUNHA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006702-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006702-87.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DAVID 

CORREIA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. De ver que a 

parte autora, mesmo devidamente intimada da decisão de Id. 14060507, 

não indicou corretamente o juízo que pretende prosseguir com o 

processo, conforme exige o art. 319, inciso I, do CPC, uma vez que a 

petição inicial encontra-se endereçada ao Juizado Especial desta 

comarca, mas distribuída a esta vara. Portanto, ausente requisito 

imprescindível da petição inicial, tornando impossível qualquer análise por 

este juízo, em virtude da dubiedade que repercute, em vista da 

ambiguidade, em questão de competência. Isto posto, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim de adequar a 

petição inicial, endereçando-a corretamente, haja vista que instada a 

esclarecer se a ação deveria correr no juízo indicado na inicial quedou-se 

inerte, sob pena de seu indeferimento, a teor dos arts. 319, inciso I, 321, 

parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 31 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008033-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABANO CONVENIENCIAS LTDA - ME (RÉU)

ANTONIO CAMILO DE AMARAL FILHO (RÉU)

Magistrado(s):
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WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008033-07.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ITAU 

UNIBANCO S/A RÉU: CUIABANO CONVENIENCIAS LTDA - ME, ANTONIO 

CAMILO DE AMARAL FILHO Vistos etc. Sem delongas, verifico que a 

exordial não foi devidamente instruída. Apesar de trazer comprovante de 

suposto pagamento de custas e de despesas judiciárias a parte autora 

não trouxe a respectiva guia de recolhimento. O que torna impossível as 

verificações necessárias que devem ser feitas por este juízo. Ausente o 

regular preparo da causa, que é pressuposto de constituição e validade 

da relação jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja 

a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A 

falta deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do art. 

485, inciso IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do feito 

se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a 

teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem 

os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental. Destarte, DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 

dias, devendo a parte autora, apresentar a guia correspondente ao 

comprovante de pagamento apresentado, com os dados devidos, ou, 

querendo, proceder o recolhimento das custas e taxa judiciárias. 

Observância dos arts. 290, 291, 292, 319, 320, e a teor dos arts. 321, 

330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob pena 

de cancelamento no distribuidor do presente feito. Intime-se. Cumpra-se 

Sinop - MT, 31 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009609-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TERRAS DE SINOP - LOTEAMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIRES SOARES (EXECUTADO)

KLEYDSON SOUZA CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009609-35.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: TERRAS DE 

SINOP - LOTEAMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS SPE LTDA 

EXECUTADO: ADELIRES SOARES, KLEYDSON SOUZA CORREA Vistos 

etc. Pacientemente concito a parte autora a agir com probidade e boa-fé 

objetiva. Primeiro, não preparou a causa. Determinada a sua emenda, 

apresentou comprovante de preparo que não condiz com o processo. 

Valor da causa diverso e parte ré diferente da acionada. Seria caso de 

indeferimento da inicial. Mas o juízo deve apreveitar tanto quanto possível 

os atos processuais e até evitar prejuízos à parte relapsa, que desde o 

início parece não levar a sério o seu dever. Na realidade, insubsistente o 

adequado preparo da causa, que é pressuposto de constituição e 

validade da relação jurídica processual, sem o que esta não se 

consubstancia, cuja a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 

320 e 321 do CPC. A ausência deste pressuposto é causa de extinção do 

processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da 

inicial, conforme dispõem os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do 

mesmo Diploma Instrumental. Observância dos arts. 290, 291, 292, 319, 

320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código 

de Processo Civil, sob pena de cancelamento no distribuidor do presente 

feito. Isto posto, demonstre em 05 dias o correto preparo da causa, ciente 

de que será indeferida a inicial se persistrir o defeito e a parte continuar a 

se conduzir de forma desidiosa. Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, 31 de 

outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 160111 Nr: 7461-15.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LISANGELA PASSARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Certifico, nesta data, que decorreu "in albis" o prazo para que as partes 

manifestassem. Assim, nos termos da r .decisão retro, impulsiono ao setor 

de matéria de imprensa a fim de intimar a parte exequente para apresentar 

o cálculo da maneira descrita na r. decisão, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 118995 Nr: 11284-65.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE KAMINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRO CARLOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Intime-se o advogado da exequente para, querendo, manifestar no prazo 

legal, acerca da impugnação apresentada às fls. 111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 162024 Nr: 9714-73.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISÉS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR AUGUSTO MARTINS DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:10.004- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11.543-B, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, 

RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT

 Vistos etc.

 Sobre os documentos de p. 281/295, diga a parte exequente, em 05 dias, 

pugnando o que entender de direito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 317406 Nr: 22017-86.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIDELMA ROYER CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSÉ DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21.159-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da requerente para que, no prazo de até 30 (trinta) 

dias, compareça em secretaria a fim de retirar os autos, se não o fizer, os 

autos serão destruídos, nos termos da r. decisão de fls. 49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 327919 Nr: 8092-12.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ARTHUR ROSPIDE ACCIOLY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLMÉIA INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA DO 

NORTE S/A - CIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 
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SANTOS - OAB:8182/MT, JORGE BALBINO DA SILVA - OAB:MT - 

3063-A

 Vistos etc.

 De acordo com o art. 455, § 1.º, do CPC, a intimação da testemunha 

deverá ser realizada pela parte que a arrolou, via carta com aviso de 

recebimento, juntando o respectivo comprovante (AR) nos autos, com três 

dias de antecedência da audiência, assim como a cópia da 

correspondência enviada. Essa é a regra.

Já facultada anteriormente que, passando por cima dessa regra, fosse 

realizada a intimação, via mandado por oficial de justiça. O que só deve 

ser admitido, excepcionalmente, como foi naquela ocasião por conta da 

exiguidade do tempo e da necessidade de agilizar a audiência.

Na ata da última audiência restou expresso que a parte embargante 

deveria promover a intimação da testemunha. Em vez disso, novamente, 

de modo cômodo para ela, simplesmente atravessou a petição de p. 58, 

requerendo que a testemunha seja intimada, mas sem explicitar, de modo 

consistente quaisquer das hipóteses excepcionais previstas nos incisos I 

a V do § 4.º do art. 455 do CPC.

Por essa razão, indefiro a pretendida intimação da testemunha por oficial 

de justiça, devendo a parte promover a sua intimação, via 

correspondência com aviso de recebimento, juntando-a nos autos, com o 

respectivo do comprovante de seu aceite, em até três dias antes da 

solenidade.

Não o fazendo, restituam-se os autos à origem, com as anotações e 

baixas devidas, consignando nossos cumprimentos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 210214 Nr: 11165-31.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PEREIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado do exequente para comparecer em secretaria a fim 

de retirar a certidão expedida, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 205048 Nr: 7029-88.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMITÊ COMÉRCIO DE PISOS E CERÂMICAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA FINGER 

MASCARELLO - OAB:OAB/MT 9.669-A, Maicon Martins Pinheiro 

Queiroz - OAB:MT 18028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Isto posto, equacionada a questão de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, com resolução de mérito, alicerçado no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.Dispensadas as 

partes de eventuais custas e despesas processuais remanescentes, a 

teor do art. 90, § 3.º, do CPC. Por outro lado, as custas judiciais originárias 

em si ficam a cargo da parte requerida, a teor do acordado.Nada acordado 

quanto aos honorários advocatícios, deverá cada parte arcar com os do 

seu respectivo patrono, nos termos do art. 90, § 2.º, do CPC. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.Renunciado expressamente 

o prazo recursal, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 196443 Nr: 18186-92.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de p. 214/15, a determinar o levantamento da importância 

vinculada neste feito (p. 273), devendo a transferência ser realizada em 

conta bancária a ser informada pela parte autora, em 05 dias, mediante a 

expedição de alvará judicial em seu favor.

 Calha assentar que não há se falar em extinção do feito com fundamento 

no art. 924, inciso II, do CPC, conforme sugerido pelas partes, tendo em 

vista que não iniciada a fase de cumprimento de sentença, pois a parte 

requerida pagou voluntariamente a condenação, assim que instada a 

respeito do retorno dos autos, consoante certidão de p. 206.

Na sequência, nada mais sendo requerido em 05 dias, ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 263720 Nr: 5809-84.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORLANDO DOS SANTOS MOTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395, LUIS EDUARDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré - OAB:13.333, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:24214/DF, 

FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033

 Vistos etc.

 Prejudicada a análise dos embargos de declaração interpostos às p. 

57/59, em razão da desistência da parte requerida (p. 63), com a 

comprovação do respectivo pagamento da obrigação, consoante 

comprovante de p. 63v.º.

Noutra senda, pediu a parte autora o levantamento dos valores vinculados 

nestes autos (p. 64). Entretanto, denotado a ausência de instrumento de 

mandato, outorgando poderes especiais, para receber e dar quitação, ao 

nobre advogado, Dr. Luis Eduardo Ferreira, visto que aqueles outorgados 

no instrumento procuratório de p. 10 ao causídico Artur Denicoló foram 

substabelecidos aquele com reserva de poderes.

Portanto, determino que a parte requerida, em 05 dias, apresente 

instrumento de mandato com os ditos poderes especiais, a fim de que 

sejam levantados em seu favor os valores depositados nos autos.

 Se apresentado, determino o levantamento da importância vinculada neste 

feito (p. 63v.º), devendo a transferência ser realizada na conta informada 

na petição de p. 64, mediante a expedição de alvará judicial.

Na sequência, nada mais sendo requerido em 05 dias, ao arquivo com as 

baixas e anotações devidas.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 202545 Nr: 4964-23.2014.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMITÊ COMÉRCIO DE PISOS E CERÂMICAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA FINGER 

MASCARELLO - OAB:OAB/MT 9.669-A, Maicon Martins Pinheiro 

Queiroz - OAB:MT 18028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Isto posto, julgo extinto o presente feito, sem apreciação de mérito, 

estribado no que dispõe o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 

ante a perda superveniente de interesse processual. Condeno a parte 
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autora pagar as custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios da parte adversa, que arbitro em 10% do valor atribuído à 

causa. Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com as nossas homenagens.Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC.Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e 

arquive-se.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 187652 Nr: 8910-37.2013.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA DOS REIS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA HELENA SCHIMIDT - 

OAB:12.639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Vistos etc.

 Sobre os documentos de p. 47/50 e p. 53/56, diga a parte autora, em 05 

dias, se satisfazem sua pretensão.

Decorrido o prazo, fica desde logo cientificada de que sua inércia 

implicará em sua anuência tácita, com o consequente julgamento do mérito 

da demanda.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 163493 Nr: 11403-55.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORECON E SILVA LTDA, SOLANGE SIQUEIRA 

DA SILVA, BRUNO HENRIQUE DA SILVA LOURENÇON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ação ordinária condenatória, proposta por Banco do Brasil S/A em face 

de Lorecon e Silva Ltda., Solange Siqueira da Silva e Bruno Henrique da 

Silva Lourenço, todos qualificados.

Petição da requerente de p. 126, em que requer a citação por edital dos 

requeridos, tendo em vista que não foram localizados.

É o breve relatório.

Decido.

Foi tentada a citação dos requeridos em diversos momentos, inclusive 

feito buscas nos sistemas informatizados do E. TJMT, consoante p. 65/71, 

mesmo encontrado endereço, não foi possível a citação.

Desse modo, a parte requerente atravessou petição de p. 126, 

requerendo a citação por edital, haja vista que todos os meios já foram 

esgotados.

Assim sendo, é cabível, sim, a citação editalícia, pois os requeridos estão 

em local incerto e não sabido, a teor do art. 256, inciso II, do CPC.

Isto posto, defiro a citação editalícia dos requeridos, com prazo de 20 dias, 

cumpridos os requisitos do art. 257 do CPC.

Expeça-se edital.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 1787 Nr: 272-45.1995.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALADINO ESGAIB, FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT, MARCIO MENDANHA CARDOSO - OAB:11290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM WELLEY MARTINS - 

OAB:MT-3.666-A

 Vistos etc.

Considerando que o exequente Joaquim Wesley Martins, mesmo intimado 

para informar conta bancária a fim de levantar os valores depositados nos 

autos (p. 716), manteve-se inerte, intime-o pessoalmente para, em 05 dias, 

indicar conta bancária para o levantamento do valor a ser recebido, 

conforme certidão de p. 730, dando seguimento ao feito, sob pena de 

extinção por abandono.

Intime-se.

Cumpre-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 198150 Nr: 1127-57.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A - Brasil Telecom Celular S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A

 Vistos etc.

Em face do v. acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, o presente feito deverá seguir o seu trâmite.

Assim sendo, intime-se a parte autora, pessoalmente, para ciência do 

retorno dos autos, bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção por abandono.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 176903 Nr: 12635-68.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCDEEML-, JNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar-se acerca das 

informações oriundas da Receita Federal de p. 162/165, dando seguimento 

ao feito em 05 dias, sob pena de extinção por abandono.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 251765 Nr: 19231-63.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBER RAMME BAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 Vistos etc.

 Cumprimento de sentença em ação de busca e apreensão, em que as 

partes, de um lado, Banco Bradesco Financiamentos S/A, e de outro, 

Heber Ramme Bau, ambos qualificados, apresentaram acordo à p. 89/92, 

já esgotado seu prazo de adimplemento sem reclamo.

 É o singelo relatório.
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 Julgo.

 As partes entabularam acordo, sendo elas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregada forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento, 

preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico, não há óbice para a homologação postulada.

 Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento 

hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser homologada, a 

teor dos arts. 840/850 do Código Civil, transcrevendo-se o primeiro:

“Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas”.

Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte julgado 

destacado em negrito:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. 

CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013).

Não se descura que os atos declaratórios das partes produzem efeitos 

imediatos, com eficácia direta por quem declarou, inclusive na 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. É a dicção 

do art. 200, caput, do CPC:

“art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais”.

Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, quitada a obrigação, 

impositiva a extinção da execução, pois exaurido o seu mérito. Desse 

modo, nos termos dos arts. 924, inciso III, e 925 do Código de Processo 

Civil, julgo e declaro extinta a execução em pauta.

Custas e despesas processuais remanescentes deverão ser pagas pela 

parte executada, conforme pactuado. A significar que as demais são por 

conta da parte autora.

Por fim, cada um responde pelos honorários de seus patronos, não 

havendo disciplina diversa no acordo.

 Renunciado expressamente o prazo recursal, ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias.

 Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 200460 Nr: 3116-98.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU MODESTO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos etc.

 Intime-se a parte requerente para, em 15 dias, juntar acordo com a 

manifestação de vontade de ambas as partes e emendar a petição de p. 

83/84, haja vista que não constam as assinaturas da parte requerida na 

composição de p. 85/87 e da advogada que peticionou às p. 83/84, sob 

pena de não homologação do pedido.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 177018 Nr: 12783-79.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO BORTOLUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - 

OAB:MT/O 17919

 Vistos etc.

Execução de título executivo extrajudicial proposta por HSBC Bank Brasil 

S/A – Banco Múltiplo, em face de Enio Bortoluzzi, ambos qualificados.

Encerrado o prazo de suspensão da execução, a parte exequente foi 

intimada e desistiu da ação, requerendo a extinção do feito, com fulcro no 

art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, conforme petição 

conjunta de p. 85.

É o relatório.

 Julgo.

A desistência de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva 

é uma prerrogativa da parte exequente que pode ser manejada a qualquer 

tempo, sendo extintos os embargos e a impugnação que versarem sobre 

matéria processual, independentemente da anuência da parte executada. 

Nos demais casos, dependerá da anuência desta. Forte nos arts. 775, 

caput e parágrafo único, incisos I e II e 925, ambos do CPC.

Ora, se na desistência da execução a extinção dos embargos e da 

impugnação que versarem sobre matéria processual independe da 

anuência da parte executada, ainda mais forte o entendimento de que é 

desnecessária a anuência da parte executada na desistência da 

execução sem embargos ou impugnação. É o que esclareceu a 4ª Turma 

do STJ, conforme excerto da jurisprudência:

“o exequente tem a livre disponibilidade da execução, podendo desistir a 

qualquer momento, em relação a um, a alguns ou a todos os executados, 

mesmo porque a execução existe em proveito do credor, para a 

satisfação do seu crédito”. (4ª Turma do STJ, REsp 767-GO, 14.10.1989, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, RJSTJ 2(6)/419).

Nesse sentido, também é a jurisprudência dos Tribunais:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. Desistência requerida pelo exequente, diante da 

satisfação posterior do crédito. Extinção do feito. Desnecessidade da 

concordância do executado. Obrigação já reconhecida em processo de 

conhecimento. Manutenção da condenação do apelante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios fixados na sentença dos declaratórios. 

Não configuração de agravamento da situação, por força do princípio da 

c a u s a l i d a d e .  A p e l a ç ã o  n ã o  p r o v i d a . ”  ( T J - B A ;  A P 

0002729-61.2005.8.05.0146; Salvador; Quarta Câmara Cível; Relª Desª 

Cynthia Maria Pina Resende; Julg. 06/02/2018; DJBA 27/02/2018; pág. 

330).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. 

Cédula de crédito bancário. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido 

de desistência da ação em relação a um dos executados. Insurgência das 

exequentes. Extinção parcial da execução. Possibilidade. Litisconsórcio 

passivo facultativo. Livre disposição dos credores contra quem ajuizar a 

demanda e no caso de extinção a um dos coobrigados. Desnecessidade 

de concordância dos demais réus. Princípio da disponibilidade da 

execução. Inteligência dos arts. 275 do CC e 775 do cpc/15. Decisão 

reformada. Agravo de instrumento conhecido e provido. 2” (TJ-PR; Ag 

Instr 1707332-0; Apucarana; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª 

Rosana Andriguetto de Carvalho; Julg. 07/03/2018; DJPR 15/03/2018; Pág. 

126).

In casu, os embargos interpostos foram extintos sem resolução do mérito 

por falta de recolhimento das taxas e custas processuais devidas.

Ademais, ainda que desnecessária a sua anuência, a parte executada 

concordou com a desistência da ação, conforme petição conjunta de p. 

85, frente e verso.

Por outro lado, a desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo 

único, do CPC.

Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a 

recomendar sua admissão e homologação.

Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento às 

disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte julgo extinto o processo, com fundamento no art. 925, do 

mesmo Codex.

Condeno a parte exequente a pagar custas e despesas processuais, a 

teor dos arts. 82, 84 e 90, caput, do CPC. Sem condenação em honorários 

advocatícios, dada a inexistência de litigiosidade.

No mais, defiro o pedido de p. 85 de juntada de procuração. Anote-se para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 584 de 790



as alterações de estilo.

 Por fim, diante da sucessão empresarial por incorporação entre os 

bancos HSBC e Bradesco S/A, informada através da petição conjunta de 

p. 85, frente e verso, com o consentimento da parte executada, e 

comprovada pelos documentos de p. 89/127, anote-se no cadastro 

respectivo e na capa dos autos o nome do substituto processual da parte 

requerente.

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.

Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se, com as 

anotações necessárias.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 160209 Nr: 7570-29.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA GNOATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO REAL ABN AMRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Intime-se o advogado da parte excipiente para manifestar, no prazo legal, 

acerca da certidão de decurso de prazo às fls.106.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 215135 Nr: 15018-48.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGARD MARTINS DE ARAUJO 

TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 208.53-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:17720/O

 Vistos etc.

O cumprimento de sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença.

Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias o valor reclamado, a 

contar esse prazo da efetiva intimação, conforme demonstrativo de débito 

apresentado.

Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da 

lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida nesta 

execução, cumulando-a com a obrigação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

aludido Codex.

Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação, a ser feita também esta desde logo pelo senhor 

meirinho (salvo se depender de conhecimentos técnicos especializados, 

hipótese em que, certificado a respeito, será nomeado avaliador), cujos 

honorários respectivos, conforme a coisa a ser avaliada, serão arbitrados 

posteriormente, a serem supridos pela parte exequente e carreados à 

parte executada ao final. Da penhora e da avaliação deve ser desde logo 

intimada a parte devedora, e desta última também a parte exequente.

 Não sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte 

exequente a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior.

Se a parte executada resolver impugnar a execução deverá efetivá-la em 

15 dias, a contar da intimação da penhora e avaliação, hipótese em que 

deverão os autos vir conclusos para recebê-la, se for o caso, 

declarando-se em quais os efeitos, que de regra não terá efeito o 

suspensivo, abrindo-se vistas à parte exequente para contrariá-la no 

mesmo lapso.

FIXO desde já os honorários advocatícios nesta sede em 10% sobre o 

valor exequendo, acaso não efetuado o pagamento pela parte executada 

no referido prazo quinzenal, na esteira dos arts. 85, § 2.º e § 8.º, e 523, § 

1.º, ambos do Código de Processo Civil.

Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa e os honorários 

advocatícios, façam os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora on-line, via sistema BACENJUD.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 332896 Nr: 11383-20.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS VOSNIACK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos etc.

 A embargante pugna a concessão da gratuidade da justiça, benefício 

este que é destinado aos hipossuficientes que não têm condições de 

pagar as custa e despesas do processo.

Todavia, na linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência 

jurídica integral e gratuita será concedida aos que comprovarem 

insuficiência de recursos.

 Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento do 

pedido, convém oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos 

respectivos pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do 

CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional.

 A propósito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015);

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015).

Isto posto, intime-se a parte embargante para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a hipossuficiência sustentada, sob pena de indeferimento do 

pedido.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 161340 Nr: 8894-54.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANETTE & MARQUE ZANETTE LTDA, 

SILVANO ZANETTE, ACELITO ZANETTE, DARCI DE ALMEIDA ZANETTE, 

MICHELE DE MARQUE ZANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar 

acerca da certidão de decurso de prazo às fls.127.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 186604 Nr: 7785-34.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTINHO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado NO BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, 

devendo referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 130373 Nr: 9588-57.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL, 

MILTON HENRIQUE ZIMPEL, SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL, CARLOS ROBERTO 

ZIMPEL, AIRTON FRANCISCO ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521 - MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945-B/MT, 

HELENISE SESTI REGHELIN - OAB:OAB/RS57752, JOÃO BATISTA 

FERREIRA - OAB:10962-B/MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetue o preparo de Carta Precatória a ser expedida à Comarca de Nova 

Ubiratã / MT, para Penhora e Avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 252529 Nr: 19636-02.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEZZI TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE LOPES MACIEL - 

OAB:19480, FERNANDO FREITAS FERNANDES - OAB:19171 MS, HELDER 

GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941, LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 (cinquenta e 

seis reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado NO BAIRRO MENINO JESUS I, devendo 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 119636 Nr: 11999-10.2009.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO HUMBERTO VILARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, Thiago de 

Siqueira Batista Macedo - OAB:OAB/MT.17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para informar o endereço completo do 

Requerido, pois informou apenas o nome da Rua, e não o Nº, o que 

impossibilita a expedição do Mandado, BEM COMO INTIMAÇÃO do(a) 

advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) referente à 

diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do 

mandado NO JARDIM PRIMAVERA, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 184305 Nr: 5380-25.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RTCSDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-A/MT, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 (cinquenta e 

seis reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado NO BAIRRO MONTREAL PARQUE, 

devendo referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 79558 Nr: 7846-36.2006.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HAMILTON RIBEIRO DA LUZ & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR COSTA, CLAUDENICE APARECIDA 

LEITE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 (cinquenta e 

seis reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado NO BAIRRO JARDIM MARIPÁ, devendo 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 176244 Nr: 11917-71.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSGLOBAL TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA, PAMELA CAROLINE BOENO, OSNY DONIZETE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado NO BAIRRO RESIDENCIAL JEQUITIBÁS, 

devendo referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 271319 Nr: 10630-34.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVANCED EMP. IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FERREIRA LIMA - 

OAB:18416/MT, MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - OAB:17868/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

 AUTOS N.º 10630-34.2016.811.0015 – Código: 271319

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ADVANCED EMP. IMOBILIÁRIOS LTDA.

PARTE RÉQUERIDA: JEFERSON FRANÇA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Executados(as): Jeferson França, 

Cpf: 00096551151, Rg: 001263892 SSP, brasileiro(a), casado(a), 

agricultor, Endereço: Rua das Samambaias, Nº 507, Bairro: Jd. 

Jacarandás, Cidade: Sinop-MT

FINALIDADE: INTIMAR O REQUERIDO para cumprimento do acordo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento na fase de 

execução.

DECISÃO: Decisão: fl. 72: Cuida-se de AÇÃO DE DESPEJO movida por 

ADVANCED EMP. IMOBILIÁRIOS LTDA. em face de JEFERSON FRANÇA, 

em que a parte requerente celebrou contrato de locação com o requerido 

sobre o imóvel situado na rua das jabuticabeiras, nº 990, bairro Jardim 
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Celeste, na cidade de Sinop-MT, sendo que o requerido não efetuou os 

pagamentos dos alugueis referentes aos meses de abril, maio, junho e 

julho, ambos de 2016. Às fls. 54/57, foi recebida a inicial e concedida a 

liminar. No entanto, não houve cumprimento, pois as partes firmaram um 

acordo (fls. 62/63). Em atenção à intimação de fls. 65, a requerente juntou 

aos autos a via original do acordo, requerendo sua homologação, bem 

como execução do mesmo, tendo em vista o descumprimento do requerido 

(fls. 68/71). DECIDO. HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 70/71. 

Diante do requerimento de fls. 68/69, intime-se o requerido para 

cumprimento do acordo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

prosseguimento na fase de execução. Anote-se na D.R.A que se trata de 

cumprimento de sentença. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Decisão: fl. 86: Vistos etc. Ação de despejo c.c rescisão contratual e 

cobrança de alugueres, proposta por Advanced Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. em face de Jeferson França, ambos qualificados. A tutela 

antecipada de despejo foi concedida às p. 54/57, sendo designada 

audiência de conciliação/mediação. Às p. 68/69, a parte requerente 

demandou pela homologação do acordo judicial firmado entre as partes (p. 

70/71) e, posteriormente, a execução do título judicial. O acordo foi 

homologado à p. 72, iniciando-se a fase de cumprimento de sentença. 

Petição da parte exequente de p. 85, em que requer a intimação por edital 

do executado. É o breve relatório. Decido. Foi tentada a intimação do 

executado em diversos momentos, inclusive feito buscas nos sistemas 

informatizados do E. TJMT, consoante p. 80, mesmo encontrado endereço, 

não foi possível a intimação. Desse modo, a parte exequente atravessou 

petição de p. 85, requerendo a intimação por edital, haja vista que todos os 

meios já foram esgotados. Assim sendo, é cabível, sim, a intimação 

editalícia, pois o executado encontra-se em local incerto e não sabido, a 

teor dos arts. 275, § 2º e 256, inciso II, do CPC. Isto posto, defiro a 

intimação editalícia do executado, com prazo de 20 dias, cumpridos os 

requisitos do art. 257 do CPC. Expeça-se edital. Intimem-se. Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geni Rauber Pires - 

Técnica Judiciária, digitei.

Sinop - MT, 29 de outubro de 2018.

Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 229341 Nr: 5217-74.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA MARIA DOS SANTOS DE 

OLIVEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N. 5217-74.2015.811.0015 – Código: 229341

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

EXECUTADO(A,S): MARINALVA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 

GOMES

CITANDO(A,S): Executada: Marinalva Maria dos Santos de Oliveira Gomes, 

Cpf: 02546786105, brasileira, convivente, autônoma, Endereço: Avenida 

do Comércio, S/n Borracharia Umuarama, Centro, Cidade: Santa 

Carmem-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/05/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 23.212,76

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: DOS FATOS – No dia 19 de setembro de 2011 a 

Executada emitiu junto à Exequente uma Cédula de Crédito Bancário, nos 

termos da lei nº 10.931/2004, cujo número é B11130598-3, contraindo um 

empréstimo no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O valor da 

operação foi disponibilizado na conta corrente da Executada, sendo que, 

como forma de pagamento da referida Cédula de Crédito Bancário, as 

partes ajustaram o seu pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas fixas, 

iguais e sucessivas no valor de R$ 281,63 (duzentos e oitenta e um reais 

e sessenta e três centavos), cada uma, vencendo a primeira parcela em 

20/10/2011 e a última em 20/09/2013, parcelas esses que incluem o 

principal e os encargos contratados, ficando expressamente autorizado o 

débito na conta de depósitos à vista de titularidade da Executada, que se 

comprometeu a manter disponibilidade suficiente para tal. As partes 

também ajustaram o vencimento antecipado da Cédula com a falta de 

pagamento de qualquer uma das parcelas no prazo fixado, tornando-se 

exigível o saldo devedor integral com todos os encargos ajustados. Dentre 

os encargos moratórios, registra-se a pactuação de multa moratória de 

2% (dois por cento) sobre o débito total apurado, incluindo o valor principal 

e todos os encargos devidos. Apesar dos prazos e dos juros só 

contratados perante cooperativas, visto serem extremamente mais baixos 

que os de mercado e ainda só para associados, mesmo assim a 

Executada não pagou a dívida contraída. Portanto, não obstante a 

Exequente tenha cumprido integralmente com suas obrigações, o mesmo 

não se sucedeu por parte da Executada, posto que, até a presente data, 

ainda não efetuou o pagamento integral da Cédula em questão, estando a 

mesma inadimplida e vencida, totalizando o débito, devidamente atualizado 

até 20 de julho de 2014, o valor de R$ 12.838,26 (doze mil, oitocentos e 

trinta e oito reais e vinte e seis centavos), que acrescido da multa 

pactuada de 2% (dois por cento) no valor de R$ 256,76 (duzentos e 

cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos), totaliza o valor de R$ 

13.095,02 (treze mil, noventa e cinco reais e dois centavos), que 

acrescido dos honorários advocatícios de 20%, no valor de R$ 2.619,00 

(dois mil, seiscentos e dezenove reais), totaliza o valor de R$ 15.714,03 

(quinze mil, setecentos e quatorze reais e três centavos), tudo conforme 

demonstra a ficha gráfica com a evolução do débito, em anexo. Desta 

foram, não restando alternativa à Exequente, uma vez que o débito não foi 

quitado conforme pactuado, constituindo-se a Cédula de Crédito Bancário 

em título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, é que se recorre a 

este Juízo, para que o presente feito seja processado, uma vez que os 

esforços para o recebimento do crédito foram todos infrutíferos. DOS 

PEDIDOS E REQUERIMENTO FINAIS – Diante do exposto, a Exequente, 

respeitosamente, passa a requer: a) O recebimento da presente ação com 

os documentos que a instruem; b) Após, seja determinada a citação da 

Executada, para que, nos termos do artigo 652 do CPC, pague, no prazo 

de 03 (três) dias, a importância devida de R$ 15.714,03 (quinze mil, 

setecentos e quatorze reais e três centavos), quantia esta que deverá ser 

acrescida das custas e despesas processuais, como também dos 

honorários advocatícios que o Juízo arbitrar, com as advertências do 

prazo de 15 (quinze) dias para propor embargos; c) Caso a Executada, no 

prazo legal de 03 (três) dias, não efetue o pagamento, nem se verificar a 

nomeação válida de bens à penhora, requer-se a realização de penhora 

ONLINE, via convênio BACEN-JUD, na forma do artigo 655-A do CPC; d) 

seja concedido ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do artigo 172 do 

CPC; e) A condenação da Executada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que o Juízo arbitrar. Protesta-se 

pela produção de provas por todos os meios em direito admitidos, sem 

qualquer exceção, inclusive juntada de novos documentos que possam se 

fazer necessários, conforme autoriza o artigo 332 do CPC. Dá-se à 

presente causa o valor de R$ 15.714,03 (quinze mil, setecentos e 

quatorze reais e três centavos). Nestes Termos, pede deferimento. 

Sinop-MT, 06 de abril de 2015.

Decisão: (fls. 26/27) Vistos etc. Expeça-se mandado de execução 

(citação, penhora e avaliação), ajustados aos termos da Lei nº 

11.382/2006, concedendo o prazo de 03 (três) dias para efetuar o 
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pagamento da dívida (652, CPC), ou requerer o parcelamento do débito, na 

forma do art. 745-A. Em caso de não localização da parte executada para 

citação, o que deverá ser prontamente certificado, proceda-se ao arresto, 

remoção e avaliação de tantos bens, quantos bastem para a satisfação do 

crédito exeqüendo, observando-se a gradação legal ou eventual indicação 

de bens pela parte exeqüente (art. 653 c/c arts. 652, § 2º, do CPC) e o 

determinado no parágrafo único do art. 653 do CPC. Citado o executado, 

cientifique-o de que a partir da juntada aos autos da primeira via do 

mandado, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para, opor, querendo, 

Embargos do Devedor, independentemente da realização ou não da 

penhora, de modo que a contagem do prazo, quando se tratar de 

litisconsórcio passivo, obedecerá ao disposto no art. 738, § 1º, do CPC. 

Decorrido o prazo de 03 (três) dias (art. 652, caput), sem efetivo 

pagamento, proceda-se, de imediato, à penhora e avaliação de bens do(s) 

Executado(s), lavrando-se o respectivo Auto e de tais atos, intimando-se, 

na mesma oportunidade, o(s) executado(s) pessoalmente ou na pessoa 

de seu advogado. Na hipótese de ser(em) penhorado(s) bem(ns) 

imóvel(eis) e sendo a parte devedora casada, intime-se também o 

respectivo cônjuge. O(s) bem(ns) penhorado(s) será(ão), em regra, 

removido(s) e preferencialmente depositado(s) em mãos do(s) 

depositário(s) elencado(s) nos incisos I, II ou III, do art. 666, do CPC, 

facultando-se, desde que exista expressa anuência do(s) Exeqüente(s) 

ou nos casos de difícil remoção, o depósito em mãos do Executado, sob 

compromisso de depósito judicial. Na hipótese de penhora de imóvel, em 

regra, o depósito recairá na pessoa do Executado, que poderá recusar 

expressamente o encargo se não tiver condições práticas de zelar pela 

guarda e conservação do bem. As despesas de remoção deverão ser 

antecipadas pela parte Exeqüente. Ademais, o oficial de justiça deverá 

observar as disposições contidas nos artigos 649, 659, §§ 2º ao 5º, 660, 

680 c/c 681, todos do CPC. Fixo, de plano, honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) do valor da causa a serem pagos pelo(s) 

Executado(s). Na hipótese de integral pagamento da dívida no prazo de 

três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (652-a, CPC). 

Concedo as prerrogativas contidas no artigo 172, § 2º, do CPC. Às 

providências. Intime-se. Sinop/MT, 08 de outubro de 2013. Paulo Martini 

Juiz de Direito

DECISÃO: (fl. 67) Vistos etc. Ação de execução, proposta por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso-Sicredi 

Celeiro do MT em face de Marinalva Maria dos Santos, ambos qualificados. 

Petição da exequente de p. 65/66, em que requer a citação por edital da 

executada, tendo em vista que não foi localizada. É o breve relatório. 

Decido. Foi tentada a citação da executada em diversos momentos, 

inclusive feito buscas nos sistemas informatizados do E. TJMT, consoante 

p. 45, mesmo encontrado endereço, não foi possível a citação. Desse 

modo, a parte exequente atravessou petição de p. 65/66, requerendo a 

citação por edital, haja vista que todos os meios já foram esgotados. 

Assim sendo, é cabível, sim, a citação editalícia, pois a executada está em 

local incerto e não sabido, a teor do art. 256, inciso II, do CPC. Isto posto, 

defiro a citação editalícia da executada, com prazo de 20 dias, cumpridos 

os requisitos do art. 257 do CPC. Expeça-se edital. Intimem-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Geni Rauber Pires - Técnica Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 29 de outubro de 2018.

Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 177696 Nr: 13519-97.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULISTANA VEÍCULOS LTDA, HEDER VITOR 

MORAES PEREIRA, MARILENE ASSIS DE MATOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N. 13519-97.2012.811.0015 – Código: 177696

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A

EXECUTADO(A,S): PAULISTANA VEÍCULOS LTDA e HEDER VITOR 

MORAES PEREIRA e MARILENE ASSIS DE MATOS PEREIRA

CITANDO(A,S): Executados(as): Paulistana Veículos Ltda, CNPJ: 

06879117000173, Endereço: Av. dos Tarumãs, Nº 1611, Sala A (Fundos), 

Bairro: Jardim Botânico, Cidade: Sinop-MT

Executados(as): Heder Vitor Moraes Pereira, Cpf: 09818858883, Rg: 

20847629 SSP MT, brasileiro(a), casado(a), comerciante, Endereço: Rua 

Assare, Nº 2069, Bairro: Jardim São Francisco, Cidade: Jales-SP

Executados(as): Marilene Assis de Matos Pereira, Cpf: 08082420839, Rg: 

127445250 SSP SP, brasileiro(a), casado(a), empresária, Endereço: Rua 

Assare, Nº 2069, Bairro: Jardim São Francisco, Cidade: Jales-SP

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/12/2012

VALOR DO DÉBITO: R$ 89.941,58

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: DOS FATOS - A Primeira executada Paulistana 

Veículos Ltda, contratou crédito inicial de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais) com o Exequente, mediante Nota de Crédito Comercial nº 

40/00515-1 (atual 15/32096-0), com vencimento em 01/09/2010, estando 

os demais Executados elencados na modalidade de Devedores Solidários. 

Em função do negócio entabulado o Exequente tornou-se credor de citada 

quantia, acrescida dos encargos contratuais e legais, previstos no título 

em questão. No entanto, os Executados deixaram de adimplir os 

pagamentos a que se obrigaram. Configurando o inadimplemento, resta ao 

Exequente promover a execução de seu crédito, como lhe faculta a lei, 

mediante execução judicial. (...) DOS PEDIDOS – Diante de todo o exposto, 

requer: sejam os executados citados, nos termos do artigo 652 do Código 

de Processo Civil, para que efetuem o pagamento da quantia equivalente a 

R$ 89.941,58 (oitenta e nove mil, novecentos e quarenta e um reais e 

cinquenta e oito centavos), acrescido de honorários advocatícios a serem 

arbitrados em grau máximo, dentro do prazo de 3 (três) dias; caso não 

efetuem o pagamento, nos termos em que requerido, sejam penhorados 

tantos bens quanto bastem para a garantia do débito; e , sejam 

cientificados de que poderão oferecer embargos à execução dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 736 e 738, do Código de 

Processo Civil. Requer, ainda, seja concedido ao Sr. Oficial de Justiça a 

faculdade prevista no artigo 172, § 2º, do Código de Processo Civil, bem 

como a expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução 

para fins de averbação em Cartório de Registro de Imóveis, como autoriza 

o artigo 615-A do Código de Processo Civil e que, caso os executados 

não sejam localizados, seja determinado que que proceda ao arresto de 

bens, nos termos do artigo 653 c/c 655-A do Código de Processo Civil. 

Dá-se a causa, para fins fiscais, o valor de R$ 89.941,58 (oitenta e nove 

mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos). 

Nestes Termos, pede deferimento. Sinop/MT, 18 de outubro de 2012.

Decisão: (fls. 47/48) Vistos etc. Expeça-se mandado de execução 

(citação, penhora e avaliação), ajustados aos termos da Lei nº 

11.382/2006, concedendo o prazo de 03 (três) dias para efetuar o 

pagamento da dívida (652, CPC), ou requerer o parcelamento do débito, na 

forma do art. 745-A. Em caso de não localização da parte executada para 

citação, o que deverá ser prontamente certificado, proceda-se ao arresto, 

remoção e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

crédito exeqüendo, observando-se a gradação legal ou eventual indicação 

de bens pela parte exeqüente (art. 653 c/c arts. 652, § 2º, do CPC) e o 

determinado no parágrafo único do art. 653 do CPC. Citado o executado, 

cientifique-o de que a partir da juntada aos autos da primeira via do 

mandado, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para, opor, querendo, 

Embargos do Devedor, independentemente da realização ou não da 
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penhora, de modo que a contagem do prazo, quando se tratar de 

litisconsórcio passivo, obedecerá ao disposto no art. 738, § 1º, do CPC. 

Decorrido o prazo de 03 (três) dias (art. 652, caput), sem efetivo 

pagamento, proceda-se, de imediato, à penhora e avaliação de bens do(s) 

Executado(s), lavrando-se o respectivo Auto e de tais atos, intimando-se, 

na mesma oportunidade, o(s) executado(s) pessoalmente ou na pessoa 

de seu advogado. Na hipótese de ser(em) penhorado(s) bem(ns) 

imóvel(eis) e sendo a parte devedora casada, intime-se também o 

respectivo cônjuge. O(s) bem(ns) penhorado(s) será(ão), em regra, 

removido(s) e preferencialmente depositado(s) em mãos do(s) 

depositário(s) elencado(s) nos incisos I, II ou III, do art. 666, do CPC, 

facultando-se, desde que exista expressa anuência do(s) Exeqüente(s) 

ou nos casos de difícil remoção, o depósito em mãos do Executado, sob 

compromisso de depósito judicial. Na hipótese de penhora de imóvel, em 

regra, o depósito recairá na pessoa do Executado, que poderá recusar 

expressamente o encargo se não tiver condições práticas de zelar pela 

guarda e conservação do bem. As despesas de remoção deverão ser 

antecipadas pela parte Exeqüente. Ademais, o oficial de justiça deverá 

observar as disposições contidas nos artigos 649, 659, §§ 2º ao 5º, 660, 

680 c/c 681, todos do CPC. Fixo, de plano, honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) do valor da causa a serem pagos pelo(s) 

Executado(s). Na hipótese de integral pagamento da dívida no prazo de 

três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (652-a, CPC). 

Concedo as prerrogativas contidas no artigo 172, § 2º, do CPC. Às 

providências. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 19 de dezembro de 

2.012. Paulo Martini Juiz de Direito

Decisão: (fls. 151) Vistos etc. Ação de execução, proposta por Banco do 

Brasil S/A em face de Paulista Veículos Ltda., Heder Vitor Moraes Pereira 

e Marilene Assis de Matos Pereira, todos qualificados. Petição da 

exequente de p. 149, em que requer a citação por edital dos executados, 

tendo em vista que não foram localizados. É o breve relatório. Decido. Foi 

tentada a citação dos executados em diversos momentos, inclusive feito 

buscas nos sistemas informatizados do E. TJMT, consoante p. 86, 

121/127, 136/138 e 145/146, mesmo encontrado endereço, não foi 

possível a citação. Desse modo, a parte exequente atravessou petição de 

p. 149, requerendo a citação por edital, haja vista que todos os meios já 

foram esgotados. Assim sendo, é cabível, sim, a citação editalícia, pois os 

executados estão em local incerto e não sabido, a teor do art. 256, inciso 

II, do CPC. Isto posto, defiro a citação editalícia dos executados, com prazo 

de 20 dias, cumpridos os requisitos do art. 257 do CPC. Expeça-se edital. 

Intimem-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Geni Rauber Pires - Técnica Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 29 de outubro de 2018.

Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 191758 Nr: 13386-21.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS SOARES ZIONEDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N. 13386-21.2013.811.0015 – Código: 191758

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

EXECUTADO(A,S): MARCUS SOARES ZIONEDE

CITANDO(A,S): Executados(as): Marcus Soares Zionede, Cpf: 

78520703615, Rg: 6.012.384 SSP MG, brasileiro(a), natural de Belo 

Horizonte-MG, solteiro(a), médico/ farmacêutico, Endereço: Rua: Emídio 

Beruto, 252, Bairro: Cinquentenário, Cidade: Belo Horizonte-MG

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/10/2013

VALOR DO DÉBITO: R$ 7.539,27

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: DOS FATOS – No dia 06 de setembro de 2011 o 

Executado emitiu junto à Exequente uma Cédula de Crédito Bancário, nos 

termos da lei nº 10.931/2004, cujo número é B10232530-6, contraindo um 

empréstimo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O valor da operação 

foi disponibilizado na conta corrente do Executado, sendo que, como 

forma de pagamento da referida Cédula de Crédito Bancário, as partes 

ajustaram o seu pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas fixas, iguais e 

sucessivas no valor de R$ 351,85 (trezentos e cinquenta e um reais e 

oitenta e cinco centavos), cada uma, vencendo a primeira parcela em 

06/10/2011 e a última em 06/09/2013, parcelas esses que incluem o 

principal e os encargos contratados, ficando expressamente autorizado o 

débito na conta de depósitos à vista de titularidade do Executado, que se 

comprometeu a manter disponibilidade suficiente para tal. As partes 

também ajustaram o vencimento antecipado da Cédula com a falta de 

pagamento de qualquer uma das parcelas no prazo fixado, tornando-se 

exigível o saldo devedor integral com todos os encargos ajustados. Dentre 

os encargos moratórios, registra-se a pactuação de multa moratória de 

2% (dois por cento) sobre o débito total apurado, incluindo o valor principal 

e todos os encargos devidos. Apesar dos prazos e dos juros só 

contratados perante cooperativas, visto serem extremamente mais baixos 

que os de mercado e ainda só para associados, mesmo assim o 

Executado não pagou a dívida contraída. Portanto, não obstante a 

Exequente tenha cumprido integralmente com suas obrigações, o mesmo 

não se sucedeu por parte do Executado, posto que, até a presente data, 

ainda não efetuou o pagamento integral da Cédula em questão, estando a 

mesma inadimplida e vencida, totalizando o débito, devidamente atualizado 

até 06 de agosto de 2013, o valor de R$ 6.159,54 (seis mil, cento e 

cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), que acrescido da 

multa pactuada de 2% (dois por cento) no valor de R$ 123,19 (cento e 

vinte e três reais e dezenove centavos), totaliza o valor de R$ 6.282,73 

(seis mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta e três centavos), que 

acrescido dos honorários advocatícios de 20%, no valor de R$ 1.256,55 

(um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), 

totaliza o valor de R$ 7.539,27 (sete mil, quinhentos e trinta e nove reais e 

vinte e sete centavos), tudo conforme demonstra a ficha gráfica com a 

evolução do débito, em anexo. Desta foram, não restando alternativa à 

Exequente, uma vez que o débito não foi quitado conforme pactuado, 

constituindo-se a Cédula de Crédito Bancário em título executivo 

extrajudicial líquido, certo e exigível, é que se recorre a este Juízo, para 

que o presente feito seja processado, uma vez que os esforços para o 

recebimento do crédito foram todos infrutíferos. DOS PEDIDOS E 

REQUERIMENTO FINAIS – Diante do exposto, a Exequente, 

respeitosamente, passa a requer: a) O recebimento da presente ação com 

os documentos que a instruem; b) Após, seja determinada a citação do 

Executado, para que, nos termos do artigo 652 do CPC, pague, no prazo 

de 03 (três) dias, a importância devida de R$ 7.539,27 (sete mil, 

quinhentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos), quantia esta que 

deverá ser acrescida das custas e despesas processuais, como também 

dos honorários advocatícios que o Juízo arbitrar, com as advertências do 

prazo de 15 (quinze) dias para propor embargos; c) Caso o Executado, no 

prazo legal de 03 (três) dias, não efetue o pagamento, nem se verificar a 

nomeação válida de bens à penhora, requer-se a realização de penhora 

ONLINE, via convênio BACEN-JUD, na forma do artigo 655-A do CPC; d) 

seja concedido ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do artigo 172 do 

CPC; e) A condenação do Executado ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que o Juízo arbitrar. Protesta-se 

pela produção de provas por todos os meios em direito admitidos, sem 

qualquer exceção, inclusive juntada de novos documentos que possam se 
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fazer necessários, conforme autoriza o artigo 332 do CPC. Dá-se à 

presente causa o valor de R$ 7.539,27 (sete mil, quinhentos e trinta e 

nove reais e vinte e sete centavos). Nestes Termos, pede deferimento. 

Sinop-MT, 17 de setembro de 2013.

Decisão: (fls. 25/26) Vistos etc. Expeça-se mandado de execução 

(citação, penhora e avaliação), ajustados aos termos da Lei nº 

11.382/2006, concedendo o prazo de 03 (três) dias para efetuar o 

pagamento da dívida (652, CPC), ou requerer o parcelamento do débito, na 

forma do art. 745-A. Em caso de não localização da parte executada para 

citação, o que deverá ser prontamente certificado, proceda-se ao arresto, 

remoção e avaliação de tantos bens, quantos bastem para a satisfação do 

crédito exeqüendo, observando-se a gradação legal ou eventual indicação 

de bens pela parte exeqüente (art. 653 c/c arts. 652, § 2º, do CPC) e o 

determinado no parágrafo único do art. 653 do CPC. Citado o executado, 

cientifique-o de que a partir da juntada aos autos da primeira via do 

mandado, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para, opor, querendo, 

Embargos do Devedor, independentemente da realização ou não da 

penhora, de modo que a contagem do prazo, quando se tratar de 

litisconsórcio passivo, obedecerá ao disposto no art. 738, § 1º, do CPC. 

Decorrido o prazo de 03 (três) dias (art. 652, caput), sem efetivo 

pagamento, proceda-se, de imediato, à penhora e avaliação de bens do(s) 

Executado(s), lavrando-se o respectivo Auto e de tais atos, intimando-se, 

na mesma oportunidade, o(s) executado(s) pessoalmente ou na pessoa 

de seu advogado. Na hipótese de ser(em) penhorado(s) bem(ns) 

imóvel(eis) e sendo a parte devedora casada, intime-se também o 

respectivo cônjuge. O(s) bem(ns) penhorado(s) será(ão), em regra, 

removido(s) e preferencialmente depositado(s) em mãos do(s) 

depositário(s) elencado(s) nos incisos I, II ou III, do art. 666, do CPC, 

facultando-se, desde que exista expressa anuência do(s) Exeqüente(s) 

ou nos casos de difícil remoção, o depósito em mãos do Executado, sob 

compromisso de depósito judicial. Na hipótese de penhora de imóvel, em 

regra, o depósito recairá na pessoa do Executado, que poderá recusar 

expressamente o encargo se não tiver condições práticas de zelar pela 

guarda e conservação do bem. As despesas de remoção deverão ser 

antecipadas pela parte Exeqüente. Ademais, o oficial de justiça deverá 

observar as disposições contidas nos artigos 649, 659, §§ 2º ao 5º, 660, 

680 c/c 681, todos do CPC. Fixo, de plano, honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) do valor da causa a serem pagos pelo(s) 

Executado(s). Na hipótese de integral pagamento da dívida no prazo de 

três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (652-a, CPC). 

Concedo as prerrogativas contidas no artigo 172, § 2º, do CPC. Às 

providências. Intime-se. Sinop/MT, 08 de outubro de 2013. Paulo Martini 

Juiz de Direito

DECISÃO: (fl. 82) Vistos etc. Ação de execução, proposta por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso-Sicredi 

Celeiro do MT em face de Marcus Soares Zionede, ambos qualificados. 

Petição da exequente de p. 81, em que requer a citação por edital do 

executado, tendo em vista que não foi localizado. É o breve relatório. 

Decido. Foi tentada a citação do requerido em diversos momentos, 

inclusive feito buscas nos sistemas informatizados do E. TJMT, consoante 

p. 49/56, mesmo encontrado endereço, não foi possível a citação. Desse 

modo, a parte exequente atravessou petição de p. 81, requerendo a 

citação por edital, haja vista que todos os meios já foram esgotados. 

Assim sendo, é cabível, sim, a citação editalícia, pois o executado está em 

local incerto e não sabido, a teor do art. 256, inciso II, do CPC. Isto posto, 

defiro a citação editalícia do executado, com prazo de 20 dias, cumpridos 

os requisitos do art. 257 do CPC. Expeça-se edital. Intimem-se. Cumpra-se.

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Geni Rauber Pires - Técnica Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 29 de outubro de 2018.

Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 74461 Nr: 2859-54.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA - ADM EXPORT. E IMP. S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROGERIO BENDER MACHADO, ALEX 

SANDRO PRESSI, ELISANGELA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - 

OAB:4735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 2859-54.2006.811.0015 – Nº Antigo: 2006/114 – Código: 

74461

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA - ADM EXPORT. E IMP. S/A

PARTE RÉ: ANTONIO ROGERIO BENDER MACHADO e ALEX SANDRO 

PRESSI e ELISANGELA APARECIDA DA SILVA

CITANDO(A, S): Requerido(a): Elisangela Aparecida da Silva, Cpf: 

94559120153, Rg: 1271210-8 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), convivente, 

assist. administrativa - comerciante, Endereço: Rua dos Marupás, N.339, 

Bairro: Jardim Jacarandás, Cidade: Sinop-MT

Requerido(a): Antonio Rogerio Bender Machado, Cpf: 28032306153, Rg: 

0367541-6 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), convivente, gerente de vendas 

- empresário, Endereço: R 7, Lt 31, Q 23,, Bairro: Conjunto Patrocínio, 

Cidade: Araguaina-TO

Requerido(a): Alex Sandro Pressi, Cpf: 62163094120, Rg: 0790760-5 SSP 

MT Filiação: Luiz Miguel Pressi e Valdelira Honorio de Almeida Pressi, data 

de nascimento: 27/09/1974, brasileiro(a), natural de Palotina-PR, 

convivente, agricultor - engenh. agronomo/autonomo, Endereço: Rua das 

Amendoeiras, N. 1129, Bairro: Jd Maringá I, Cidade: Sinop-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2006

VALOR DA CAUSA: R$ 113.645,00

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA acima qualificada, de 

conformidade com o despacho ao final transcrito e com a petição inicial 

que segue transcrita, para, no prazo de 10 (dez) dias individualizar o 

produto a ser entregue, suficiente à satisfação da obrigação reclamada 

pela parte credora, sendo que, em havendo silêncio, a escolha será da 

parte autora. Individualizado o produto, à parte Autora será intimada para, 

em 48 (quarenta e oito) horas, manifestar-se, podendo, inclusive, 

impugnar a escolha. Concordando a autora o devedor terá o prazo de 10 

(dez) dias, contados da juntada deste mandado aos autos, para satisfazer 

a obrigação, ou, seguro do juízo, apresentar embargos. INTIMÁ-LOS, 

ainda, de que FOI FIXADA MULTA DIÁRIA, para o caso de atraso no 

cumprimento da obrigação, nos termos da r. decisão de fls. 41.

 RESUMO DA INICIAL: ADM do BRASIL LTDA, qualificada nos autos 

ingressou com a presente ação de Execução para Entrega de Coisa 

Incerta em face de ANTONIO ROGÉRIO BENDER MACHADO, ALEX 

SANDRO PRESSI e ELIZANGELA APARECIDA DA SILVA. A requerente 

adquiriu do Devedor a quantidade de 600.000 quilos de Feijão-soja, 

correspondente a 10.000 sacas com 60 kg cada, de acordo com o 

contrato de compra e venda n° 1334P60018S, sua entrega deveria ser 

livre e desembaraçada no período compreendido entre 01.02.06 a 

01.03.06, no ARMAZÉNS GERAIS DA BENDER MACHADO LTDA, na 

cidade de Sinop - MT, tendo como origem a oleaginosa foi plantada na 

Fazenda São Carlos I, em Santa Carmem, registrada no cartório de registro 

de imóveis sob n° 9785 sendo que a quantidade de soja foi dada como 

garantia de penhor agrícola à credora. Outrossim, requer a citação dos 

executados, para que em 10 (dez) dias, entregar ou depositar em juízo 

caso queira ofertar embargos - Seja estipulada uma multa no valor de R$ 

1.000,00 por dia de atraso no cumprimento da obrigação, em caso de não 

entrega ou depósito dos bens postula seja expedido MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, em favor do credor Resultando infrutífera a busca 

e apreensão, seja a presente execução para entrega de coisa incerta, 

transformada em execução por quantia certa, citando A concessão aos 

oficiais de justiça dos benefícios do artigo 172, § 2° do CPC. P. deferimento 

(a) Edir Braga Júnior. Advogado. OAB/MT4735

DESPACHO: Decisão: fl. 41: Vistos etc. Trata-se de execução para a 

entrega de coisa incerta, onde está definido o conteúdo da obrigação 

contida no título exeqüendo, sem previsão, contudo, da incumbência da 

escolha ou individuação do produto, hipótese em que cabe ela ao devedor, 

nos termos do artigo 244 do Código Civil. Em sendo assim, citem-se os 

devedores para, em dez (10) dias, individuá-lo à disposição da credora. 
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Em havendo silêncio, a escolha será dela. Individualizado o produto pelos 

devedores, intime-se a credora. Para, em quarenta e oito (48) horas, 

manifestar-se, podendo, inclusive, impugnar a escolha. Se concorde, 

intimem-se os devedores para satisfazer a obrigação constante do título, 

no prazo de dez (10) dias, ou, seguro o juízo, apresentar embargos. Para 

as hipóteses de entrega ou não ajuíza mento de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em dez por cento (10%) incidentes sobre o valor 

de mercado da totalidade dos grãos devidos. Quedando-se inertes os 

devedores, determino a expedição de mandado de busca e apreensão do 

produto, nos termos do artigo 625 do CPC. Finalmente, com base no artigo 

621, parágrafo único c.c. 631, ambos do CPC, fixo multa de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por dia de atraso no cumprimento da obrigação, 

contando a partir da citação de todos os devedores. Às providências. 

Intime-se. Sinop,03 ABR 06. Paulo Martini. Juiz de Direito.

Decisão: fl. 179: Vistos etc. Ação de execução, proposta por ADM do 

Brasil Ltda. em face de Antonio Rogerio Bender Machado, Alex Sandro 

Pressi e Elisangela Aparecida da Silva, todos qualificados. Petição da 

exequente de p. 178, em que requer a citação por edital dos executados, 

tendo em vista que não foram localizados. É o breve relatório. Decido. Foi 

tentada a citação dos executados às p. 44, porém restou infrutífera. 

Posteriormente, foi realizada a citação por edital (p. 52/60), entretanto, os 

executados não se manifestaram, o que ensejou a nomeação de curador 

especial (p. 62-verso), com isso, passando a ser representados 

processualmente pela Defensoria Pública, que apresentou contestação à 

p. 64/68, alegando a nulidade da citação por edital, o que foi reconhecido 

na r. decisão de p. 98. Todavia, na decisão mencionada também foi 

determinada a expedição de mandado de citação nos endereços 

localizados via sistemas informatizados, desse modo, nos endereços 

localizados foram feitas diligências, mas sem sucesso. Destarte, a parte 

exequente atravessou petição de p. 178, requerendo a citação por edital, 

haja vista que todos os meios já foram esgotados. Assim sendo, é cabível, 

sim, a citação editalícia, pois os réus estão em local incerto e não sabido, a 

teor do art. 256, inciso II, do CPC. Isto posto, defiro a citação editalícia dos 

executados, com prazo de 20 dias, cumpridos os requisitos do art. 257 do 

CPC. Expeça-se edital. Intimem-se. Cumpra-se.

Eu, Geni Rauber Pires - Técnica Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 29 de outubro de 2018.

Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 161395 Nr: 8965-56.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGODOEIRA ATIBAIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGRÍCOLA MATOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 8965-56.2011.811.0015 – Código: 161395

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: ALGODOEIRA ATIBAIA LTDA

PARTE RÉ: COMERCIAL AGRÍCOLA MATOS LTDA EPP

CITANDO(A, S): Requerido(a): Comercial Agrícola Matos Ltda Epp, CNPJ: 

06156238000197, Endereço: Rua Colonizador Enio Pepino, Nº 2981, 

Bairro: Setor Industrial Norte, Cidade: Sinop-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/09/2011

VALOR DA CAUSA: R$ 34.428,09

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: DOS FATOS – A Requerente é credora da 

Requerida na quantia nominal de R$ 32.600,00 (Trinta e dois mil e 

seiscentos reais), representada pela lâmina de cheque nº 000112, de 

emissão da Requerida, sacada contra o Unibanco (409) agência 1018, 

conta corrente 118853-2. Referida lâmina de cheque foi apresentada pela 

Requerente no tempo convencionado, entretanto, conforme se observa da 

cártula que instrui a presente ação, esta foi devolvida pelo banco sacado, 

sem a devida compensação, persistindo o débito da Requerida 

representado pela lâmina de cheque em questão. Em que pesem os 

esforços da Requerente pera recebimento do crédito de forma amigável, 

não se obteve êxito. Por diversas vezes a Requerente procurou os 

representantes da Requerida para verificar um meio de se liquidar o débito 

de forma consensual, sem que se obtivesse êxito, não restando outra 

alternativa senão recorrer ao Poder Judiciário para receber o que lhe é 

devido. Em razão da inadimplência da Requerida, o que gerou o 

locupletamento ilícito da parte desta, perfeitamente aplicável a correção 

monetária a partir do vencimento da dívida, considerando-se, para o caso, 

a aplicação da Súmula 43 do STJ que afirma: Incide correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Assim, tendo 

em vista as inúmeras tentativas frustradas de recebimento de seu crédito, 

não restou alternativa à Requerente senão recorrer ao Poder Judiciário, no 

intuito de ser ressarcida do valor ora pleiteado, acrescido de juros de 1% 

ao mês e correção monetária apurada pelo INPC/IBGE. Sendo assim, 

pretende a Requerente, o recebimento do valor de R$ 34.428,09 (trinta e 

quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e nove centavos), conforme 

planilha de atualização inclusa. DOS PEDIDOS – Por todo o exposto, é a 

presente para requerer: a) que seja citada a Requerida, na pessoa de seu 

representante legal, para que, querendo, apresente defesa que tiver no 

prazo legal, sob pena de suportar os efeitos da revelia; b) que seja julgada 

PROCEDENTE a presente ação, para condenar a Requerida no pagamento 

da quantia de R$ 34.428,09 (trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e oito 

reais e nove centavos), devidamente corrigida, consoante as exposições 

supra, bem como ao pagamento dos ônus sucumbenciais e juros 

moratórios; c) que as intimações dos atos do processo sejam dirigidas aos 

advogados da Requerente, no endereço preambularmente declinado, sob 

pena de nulidade, em conformidade com o artigo 236, § 1º, do CPC. 

Protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos. 

Atribui-se à causa o valor de R$ 34.428,09 (trinta e quatro mil, 

quatrocentos e vinte e oito reais e nove centavos). Termos em que pede 

deferimento. Sinop-MT, 09 de setembro de 2011.

DESPACHO: Decisão: fl. 27: Vistos etc. Cite-se a requerida a apresentar 

defesa em quinze (15) dias, constando-se do mandado as advertências 

legais (art. 285 e 319 do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 30 de 

setembro de 2011. Paulo Martini - Juiz de Direito

Decisão: fl. 128: Vistos etc. Ação de locupletamento ilícito, proposta por 

Algodoeira Atibaia Ltda. em face de Comercial Agrícola Matos Ltda. EPP, 

ambos qualificados. Petição da parte autora de p. 125/127, em que requer 

a citação por edital da requerida. É o breve relatório. Decido. Foi tentada a 

citação da requerida em diversos momentos, inclusive feito buscas nos 

sistemas informatizados do E. TJMT, consoante p. 33/37, 43/59, 86/88 e 

92A/96, mesmo encontrado endereço, não foi possível a citação. Desse 

modo, a parte requerente atravessou petição de p. 125/127, requerendo a 

citação por edital, haja vista que todos os meios já foram esgotados. 

Assim sendo, é cabível, sim, a citação editalícia, pois a requerida 

encontra-se em local incerto e não sabido, a teor do art. 256, inciso II, do 

CPC. Isto posto, defiro a citação editalícia da requerida, com prazo de 20 

dias, cumpridos os requisitos do art. 257 do CPC. Expeça-se edital. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Eu, Geni Rauber Pires - Técnica Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 29 de outubro de 2018.

Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 240622 Nr: 12386-15.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CAETANO DA SILVA NETO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON FAUSTINO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 12386-15.2015.811.0015 – Código: 240622

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: LUIS CAETANO DA SILVA NETO

PARTE RÉ: EDILSON FAUSTINO DA CONCEIÇÃO

CITANDO(A, S): Requerido(a): Edilson Faustino da Conceição, Cpf: 

42796644120 Filiação: , brasileiro(a), , motorista, Endereço: Rua B, Quadra 

02, Nº 1760-W, Bairro: Jardim Presidente, Cidade: Tangará da Serra-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/08/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 16.736,85

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: DOS FATOS – O Requerido adquiriu o imóvel 

através do Projeto Tequefim-Intermat conforme termo de autorização em 

anexo, foi quitado conforme termo de quitação em anexo na data de 

16/01/2001. Em 30 de maio de 2002, o Requerido vendeu conforme 

contrato de compra e venda o imóvel situado na Rua dos Cambarás, 

Quadra 10, Lote 04, Residencial Jequitibás, Sinop/MT, para o Sr. Joaquim 

Cardoso da Silva. Em 25 de julho de 2012 o Sr. Joaquim vendeu o mesmo 

imóvel para o Requerente conforme contrato em anexo. Porém até a 

presente data o Requerente não conseguiu escriturar o imóvel em seu 

nome. O Termo de Autorização de escritura, expedido pelo INTERMAT, 

outorgou poderes ao Requerido, apesar dos contratos acostados. 

Procurou então a Empresa ELONET, em Cuiabá e disseram nada poder 

fazer, pois que a autorização já havia sido emitida em nome dos 

Requeridos, somente poderia ser mudado em autorização judicial. Requer 

seja concedida a Tutela para autorizar o Requerente a escriturar e 

registrar o imóvel, pois está comprovado que o Requerente comprou e 

pagou, e não há débito do imóvel com o INTERMAT. E após, concedida a 

tutela requer seja> Citado o Requerido por AR para contestar a presente 

ação se assim o quiser; Requer ainda que depois de ofertada ou não a 

contestação, seja a presenta Ação julgada totalmente procedente para 

ratificar a tutela concedida, expedindo-se ofício do CRI de Sinop – MT para 

expedir a documentação necessária em nome do Requerente, tornando a 

posse em domínio definitiva. Requer provar o alegado por todos os meios 

de provas permitidos em direito. Requer a juntada dos documentos em 

anexo que provam os fatos alegados. Requer seja o Requerido 

condenado em custas e honorários de advogado. Requer a justiça gratuita 

nos termos da lei, vez que este é o único imóvel do Requerente e nele 

reside juntamente com sua genitora e filhas. Dá-se a causa o valor de R$ 

16.736,85 (Dezesseis mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos). Nestes termos, pede deferimento. Sinop-MT, 14 de agosto de 

2015.

DESPACHO: Decisão: fl. 20: Vistos etc... Recebo a inicial e determino a 

citação do réu para, querendo, apresentar defesa em até quinze (15) dias. 

Indefiro o pedido de antecipação tutelar, pela inexistência de perigo de 

dano irreparável e de difícil reparação, já que o autor adquiriu o imóvel no 

ano de 2012 e somente ingressou com a ação que objetiva a sua 

escrituração em 2.015. Em outros dizeres, o lapso de tempo transcorrido 

entre a compra do bem e o ajuizamento da ação reflete a ausência do 

chamado periculum in mora, além do que não vislumbro a ocorrência de 

justificado receio de ineficácia do provimento final (artigo 461, §3º do 

CPC). Concedo ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/50. Int. Sinop, 4 SET 2015. Paulo Martini - Juiz de 

Direito –

 Decisão: fl. 43: Vistos etc. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de 

tutela antecipada, proposta por Luis Caetano da Silva Neto em face de 

Edison Faustino da Conceição, ambos qualificados. O pedido liminar foi 

indeferido, conforme r. decisão de p. 20. Petição da parte autora de p. 42, 

em que requer a citação por edital do requerido. É o breve relatório. 

Decido. Foi tentada a citação do requerido em diversos momentos, 

inclusive feito buscas nos sistemas informatizados do E. TJMT, consoante 

p. 31, 36 e 39/40, mesmo encontrado endereço, não foi possível a citação. 

Desse modo, a parte requerente atravessou petição de p. 42, requerendo 

a citação por edital, haja vista que todos os meios já foram esgotados. 

Assim sendo, é cabível, sim, a citação editalícia, pois os requeridos 

encontram-se em local incerto e não sabido, a teor do art. 256, inciso II, do 

CPC. Isto posto, defiro a citação editalícia do requerido, com prazo de 20 

dias, cumpridos os requisitos do art. 257 do CPC. Expeça-se edital. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Eu, Geni Rauber Pires - Técnica Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 29 de outubro de 2018.

Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 198977 Nr: 1796-13.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - OAB:19.010, 

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19753, LILIANE ANDREA DO 

AMARAL DE PAULA - OAB:11.543-B, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11.063-B, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15.884, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 1796-13.2014.811.0015 – Código: 198977

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

PARTE RÉ: CLAUDINEI SILVEIRA

CITANDO(A, S): Requerido(a): Claudinei Silveira, Cpf: 87504715115, Rg: 

1247916-0 SSP MT Filiação: Ivanilde Silveira, data de nascimento: 

22/07/1978, brasileiro(a), natural de Colíder-MT, casado(a), agricultor, 

autonomo, Endereço: R das Mangueiras, Nº 120, Bairro: Centro, Cidade: 

Terra Nova do Norte-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/03/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 12.375,53

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: DOS FATOS – O autor é credor da quantia originária 

de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) - cujo valor atualizado 

importa em R$ 10.568,35 (dez mil, quinhentos e sessenta e oito reais e 

trinta e cinco centavos), tirada da soma da quantia de 01 (um) cheque 

emitido pelo Réu, titular da conta corrente nº 7.227-3, da agência 3863, do 

Banco do Brasil, a saber: cártula nº 850655 – valor R$ 9.900,00. Em que 

pese o esforço do Autor na localização do Réu para a propositura de um 

acordo, a fim de que o mesmo efetuasse o pagamento do débito devido, tal 

atitude foi em vão, posto que a tentativa de composição amigável restasse 

infrutífera. Assim, como não poderia deixar de ser, o autor amarga 

prejuízo causado pela inadimplência do Réu, restando unicamente a 

possibilidade de ressarcimento através da propositura da presente 

demanda. DOS PEDIDOS – Diante do exposto, e por ser medida de 
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imperiosa justiça, o Autor requer: a) seja citado o Réu via Carta Precatória 

para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal, sob pena de 

suportar os efeitos da revelia, com os benefícios do § 2º do artigo 172 do 

CPC; b) seja julgado PROCEDENTE o presente pedido, para condenar o 

Réu ao pagamento da quantia de R$ 10.568,35 (dez mil, quinhentos e 

sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos), atualizada até a data do 

efetivo pagamento, consoante a exposição supra e planilha de atualização 

de cálculo anexa, bem como ao pagamento dos ônus sucumbenciais em 

20% e juros moratórios a partir da citação; c) o deferimento da gratuidade 

de justiça. Requer a produção de todos os meios de prova em direito 

admitidas, em especial pericial, documental e oitiva de testemunhas. Atribui 

à causa o valor de R$ 10.568,35 (dez mil, quinhentos e sessenta e oito 

reais e trinta e cinco centavos). Termos em que pede deferimento. 

Sinop/MT, 13 de fevereiro de 2014.

DESPACHO: Decisão: fls. 53/54: Vistos etc. Cite-se a parte requerida para 

apresentar defesa em 15 (quinze) dias, constando-se do mandado as 

advertências legais contidas nos artigos 285 e 319, ambos do Código de 

Processo Civil. A parte requerente declara, conforme as fls. 17 que não 

dispõe de condições econômicas para arcar com as custas do processo. 

Com relação à matéria em análise é o entendimento do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA A 

SINDICATO - POSSIBILIDADE - DESNCESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM DESPESAS 

PROCESSUAIS - RECURSO PROVIDO. De acordo com a hodierna 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de pessoas 

jurídicas sem fins lucrativos, tais como: entidades filantrópicas, sindicatos 

e associações, a concessão da assistência judiciária gratuita poderá se 

dar em havendo mero requerimento e independentemente de prova, cuja 

negativa condiciona-se à comprovação da ausência de estado de 

miserabilidade jurídica pelo ex adverso. (AI, 92772/2010, DES.JOSÉ TADEU 

CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/03/2011, Data 

da publicação no DJE 07/04/2011). Dessa forma, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei 1.060/50, c.c. art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. Às providências. Cite-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT,12 de março de 2014. Paulo Martini - Juiz de Direito

Decisão: fl. 98: Vistos etc. Ação de locupletamento ilícito, proposta por 

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop – Hospital Santo Antônio em 

face de Claudinei Silveira, ambos qualificados. Petição da autora de p. 

94/95, em que requer a citação por edital do requerido, tendo em vista que 

não foi localizado. É o breve relatório. Decido. Foi tentada a citação do 

requerido em diversos momentos, inclusive feito buscas nos sistemas 

informatizados do E. TJMT, consoante p. 75/81, mesmo encontrado 

endereço, não foi possível a citação. Desse modo, a parte requerente 

atravessou petição de p. 94/95, requerendo a citação por edital, haja vista 

que todos os meios já foram esgotados. Assim sendo, é cabível, sim, a 

citação editalícia, pois o requerido está em local incerto e não sabido, a 

teor do art. 256, inciso II, do CPC. Isto posto, defiro a citação editalícia do 

requerido, com prazo de 20 dias, cumpridos os requisitos do art. 257 do 

CPC. Expeça-se edital. Intimem-se. Cumpra-se.

Eu, Geni Rauber Pires - Técnica Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 29 de outubro de 2018.

Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 171375 Nr: 6518-61.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA CACHIMBO ESTRELA DO NORTE 

PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA, MILTON HEITOR DOS SANTOS, LORENI 

BATISTELLA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 6518-61.2012.811.0015 – Código: 171375

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

PARTE RÉ: AGRICOLA CACHIMBO ESTRELA DO NORTE PROD. 

AGROPECUÁRIOS LTDA e MILTON HEITOR DOS SANTOS e LORENI 

BATISTELLA DOS SANTOS

CITANDO(A, S): Requerido(a): Agrícola Cachimbo Estrela do Norte Prod. 

Agropecuários Ltda, CNPJ: 04384736000161, Endereço: Rua dos Lírios, 

Nº 1.220, Apto 401, Bairro: Centro, Cidade: Sinop-MT

Requerido(a): Milton Heitor dos Santos, Cpf: 45360944900, Rg: 1646493-7 

SSP PR Filiação: Victor Albino dos Santos e Terezinha Bettiato dos Santos, 

brasileiro(a), casado(a), empresário, Endereço: Rua Abelias, Nº 21, Bairro: 

Setor Residencial Sul, Cidade: Sinop-MT

Requerido(a): Loreni Batistella dos Santos, Cpf: 62814796968, Rg: 

4442687-0, brasileiro(a), casado(a), empresária, Endereço: Rua Abelias, 

Nº 21,, Bairro: St Residencial Sul, Cidade: Sinop-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/06/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 460.713,95

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: DOS FATOS – A primeira requerida, em 24/08/2004, 

firmou com o requerente em “Contrato de Convênio Para Financiamentos 

BB Vendor nº 118.004.283”, tendo comparecido no título os demais 

requeridos na qualidade de devedores solidários, o qual concedeu aos 

mesmos um crédito fixo até o limite de R$ 196.000,00 (cento e noventa e 

seis mil reais). Pela operação de crédito efetuada pelo requerente com os 

requeridos, foram cobradas as taxas de mercado e encargos contratados 

na forma prevista nas cláusulas gerais dos instrumentos acostados, cuja 

descrição detalhada segue no incluso demonstrativo de débito. Ocorre 

que os requeridos, utilizando-se do crédito indicado, utilizaram o crédito e 

não honraram com os pagamentos das prestações estipuladas na cédula. 

Com o fito de receber o crédito supra indicado, o requerente envidou 

todos os esforções necessários, procurando os devedores/requeridos 

com frequência, para que os mesmos regularizassem seu débito, 

entretanto, todos os esforções realizados mostraram-se infrutíferos, 

restando tão somente à via judicial para ver solucionada a pendência 

existente. OS REQUERIMENTOS – Requer, ainda: a) A citação postal dos 

requeridos descritos e qualificados no preâmbulo desta, no endereço já 

indicado, a fim de que os mesmos, querendo, respondam à ação, no prazo 

devido, sob pena de revelia e confissão, nos termos do que dispõe o art. 

319 e seguintes do Código de Processo Civil; b) Seja concedido ao 

requerente a produção ampla de provas com o fim de exaurir o alegado 

por todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que 

não especificados no CPC, que sejam hábeis para demonstrar a verdade 

dos fatos em que se funda a presente ação. Dá-se _a causa, para fins 

fiscais, o valor de R$ 460.713,95 (quatrocentos e sessenta mil, 

setecentos e treze reais e noventa e cinco centavos). Nestes termos, 

pede deferimento. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2012.

DESPACHO: Decisão: fl. 50: Vistos etc. Citem-se os réus para 

apresentarem defesa em 15 (quinze) dias, constando-se do mandado as 

advertências legais contidas nos artigos 285 e 319, ambos do Código de 

Processo Civil. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 27 de julho de 

2012. Paulo Martini - Juiz de Direito

Decisão: fl. 132: Vistos etc. Pediu a parte autora à p. 83 a citação por 

edital dos requeridos, vez que esta ação navega desde 2012 e até o 

presente momento não foram citados, pois não havia conhecimento de 

outros endereços, senão aqueles colacionados nos autos. Deferida a 

busca de endereços da parte demandada através dos órgãos 

conveniados nos termos da r. decisão de p. 84 e p. 87. Contudo, não 

foram diligenciados em todos eles, consoante extratos de p. 88/93 e p. 

113/124. Desse modo, determino seja feita a busca de endereços já 

deferida, nos demais sistemas, tais como, Bacenjud, Infojud e Infoseg. Se 

descortinados os mesmos endereços constantes dos autos ou infrutíferas 
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as novas diligências a serem encetadas, defiro desde logo o pedido 

sobredito, a reconhecer que os requeridos estão em lugar incerto e não 

sabido. Assim, determino a citação por edital dos requeridos, com prazo 

de 30 dias, a teor dos arts. 246, inciso IV, 256, inciso I, e 257, todos do 

Código de Processo Civil. Se devidamente citados, quedarem-se inertes, 

nomeio-lhes desde logo como curador especial o douto representante da 

Defensoria Pública desta Comarca, nos termos do art. 72, inciso II, do 

Código e Processo Civil, para defender os interesses dos requeridos, 

devendo ser cientificado pessoalmente do encargo e de todos os atos do 

processo em que deva atuar. Expeça-se carta precatória à Comarca de 

Taguatinga – DF, com o fito de citar o requerido Milton Heitor dos Santos, 

no endereço fornecido à p. 117. Intimem-se. Cumpra-se.

Eu, Geni Rauber Pires - Técnica Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 29 de outubro de 2018.

Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 187206 Nr: 8423-67.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILENE PORTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI RAMOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19.727/O, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 8423-67.2013.811.0015 – CÓDIGO: 187206

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: EDILENE PORTO DOS SANTOS

PARTE RÉ: RUI RAMOS DO NASCIMENTO

CITANDO(A, S): Requerido(a): Rui Ramos do Nascimento, Cpf: 

20654812187, Rg: 101388525 Filiação: Joao Rosa do Nascimento e Ana 

Ramos Nascimento, data de nascimento: 14/09/1959, brasileiro(a), natural 

de Pocrane-MG, casado(a), pecuarista, Endereço: Rua Jose Bezerra, 

Bairro: Centro, Cidade: Tabaporã-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/07/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 17.256,80

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: DOS FATOS – Em 01/04/2013 a requerente 

trafegava com o veículo marca Corsa Wind cos branca, placa JZG-9892, 

em nome de seu marido Gleison Fogo pela Av. André Maggi quando em 

frente a Loja Martinello, quando reduziu a velocidade para passar pelo 

quebra mola e a caminhonete dirigida pelo requerido placa NIZ 5495 de cor 

preta, sem a atenção necessária e em velocidade alta, colidiu na traseira 

de seu veículo. Salienta-se que a requerente estava em companhia de sua 

irmã, pelo que, com o impacto da batida a mesma sofreu um ferimento na 

cabeça, todavia, ao solicitar ajuda ao requerido o mesmo evadiu-se do 

local, não parando para ajudar sem prestar socorro. O veículo que 

conduzia a requerente sofreu danos, e para consertá-lo foram 

disponibilizados os orçamentos abaixo elaborados, sendo que a 

requerente efetuou o conserto do veículo na empresa de menos valor: - 

empresa Vianorte – Sinop – valor de R$ 5.306,65 (cinco mil, trezentos e 

seis reais e sessenta e cinco centavos); - empresa Cavera Chapeação e 

Pintura – valor de R$ 2.972,00 (dois mil, novecentos e setenta e dois 

reais); - empresa Betel Funilaria e Pintura – valor de R$ 2.460,00 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais). Com efeito, o referido valor deverá ser 

atualizado desde a data do efetivo desembolso acrescido de juros de 

mora desde o evento danoso, conforme Súmula 43 e 54 do STJ, até a data 

do efetivo pagamento. Há que ressaltar ainda, que todos os meios 

amigáveis de cobrança dos prejuízos junto ao Réu resultaram infrutíferos, 

não restando outra alternativa senão a busca da tutela jurisdicional 

através da presente ação. (...) DOS PEDIDOS – Por todo o exposto, é a 

presente para requerer: - a concessão da gratuidade de justiça; - a 

citação do requerido, para que, querendo, venha apresentar resposta no 

prazo legal, constando no respectivo mandado as advertências do artigo 

285 e 319 do CPC (revelia e confissão); - a condenação do requerido ao 

pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.460,00 

(dois mil, quatrocentos e sessenta reais), devidamente atualizados; - a 

condenação do requerido pelos danos morais sofridos pela requerente no 

montante equivalente a 20 (vinte) salários mínimos, o que importa no 

montante de R$ 13.560,00 (treze mil, quinhentos e sessenta reais) ou 

outro valor a ser arbitrado pelo Juízo; - a condenação do requerido no 

montante de R$ 1.236,80 (hum mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta 

centavos), referente a depreciação do automóvel. – que sejam julgados 

procedentes os pedidos em todos os seus termos, na forma própria, com 

as observações contidas no artigo 285 do CPC, e, ao final, ser julgada 

procedente a ação, com todas as cominações legais; Requer provar o 

alegado por todos os meios de provas em direito admitidos, produção de 

prova documental, testemunhal e, e inclusive depoimento pessoal do 

representante legal das requeridas, sob pena de confissão se não 

comparecer ou, comparecendo, se negar a depor (artigo 343, §§ 1º e 2º 

do CPC). Dá-se à presente o valor de R$ 17.256,80 (dezessete mil, 

duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos). Termos em que 

pede deferimento. Sinop – MT 24/06/2013.

DESPACHO: DECISÃO: fls. 37: Vistos etc. Cite-se a parte requerida para 

apresentar defesa em 15 (quinze) dias, constando-se do mandado as 

advertências legais contidas nos artigos 285 e 319, ambos do Código de 

Processo Civil. A parte requerente declara, conforme as fls. 26 que não 

dispõe de condições econômicas para arcar com as custas do processo, 

sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Dessa forma, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei 1.060/50, 

c.c. art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Às providências. 

Cite-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 19 de julho de 2013. Paulo Martini Juiz de 

Direito

DECISÃO: FL. 89: Vistos etc. Ação de reparação de danos, proposta por 

Edilene Porto dos Santos em face de Rui Ramos do Nascimento, ambos 

qualificados. Petição da autora de p. 87/88, em que requer a citação por 

edital do requerido, tendo em vista que não foi localizado. É o breve 

relatório. Decido. Foi tentada a citação do requerido em diversos 

momentos, inclusive feito buscas nos sistemas informatizados do E. TJMT, 

consoante p. 60 e 74, mesmo encontrado endereço, não foi possível a 

citação. Ademais, o Sr. Oficial de Justiça conversou por telefone com o 

requerido, solicitando informações de seu atual endereço, o que foi 

negado por ele sob a alegação de que a parte requerente deveria 

fornecer tais dados, conforme declarado na certidão de p. 54. Desse 

modo, após novas tentativas de localizar o requerido, sem sucesso, a 

parte requerente atravessou petição de p. 87/88, requerendo a citação 

por edital, haja vista que todos os meios já foram esgotados. Assim sendo, 

é cabível, sim, a citação editalícia, pois o requerido está em local incerto e 

não sabido, a teor do art. 256, inciso II, do CPC. Isto posto, defiro a citação 

editalícia do requerido, com prazo de 20 dias, cumpridos os requisitos do 

art. 257 do CPC. Expeça-se edital. Intimem-se. Cumpra-se.

Eu, Geni Rauber Pires - Técnica Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 29 de outubro de 2018.

Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 181688 Nr: 2606-22.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA MATOS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 2606-22.2013.811.0015 – Código: 181688

ESPÉCIE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

PARTE RÉ: ANA PAULA MATOS GARCIA

CITANDO(A, S): Requerido(a): Ana Paula Matos Garcia, Cpf: 

44841370110, Rg: 000548783 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

comerciante, Endereço: Rua dos Amarilis. Nº 286, Bairro: Setor 

Residencial Norte, Cidade: Sinop-mt-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/03/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 48.328,83

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: DOS FATOS – A Parte ré firmou com a Instituição 

Financeira autora, contrato de empréstimo com alienação fiduciária número 

4257139369, em anexo. Em vista do pactuado, o autor emprestava a parte 

financiada, a quantia de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), e em 

contrapartida, a parte requerida obrigava-se a pagar o valor principal e 

acessórios em 60 prestações mensais e sucessivas. Em garantia do 

cumprimento das obrigações pactuadas, foi alienado fiduciariamente o 

seguinte bem: AUTOMÓVEL, Modelo: VW / GOL 1.6 POWER, Marca: 

VOLKSWAGEM PASSEIO, Chassi: 9BWAB05U0BT240229, Ano 

Fabricação: 2011, Ano Modelo: 2011, Cor: VERMELHA, Placa: NJR- 

Renavam: 284926850. No referido contrato, ficou pactuado entre as 

partes que será considerado rescindido de pleno direito, por qualquer uma 

das partes se não forem cumpridas as obrigações estipuladas neste 

instrumento. Ocorre que a parte demandada não adimpliu com as 

obrigações pactuadas, deixando de efetuar o pagamento das parcelas, 

desde 27/07/2012, 23ª parcela, gerando assim, um crédito em favor do 

autor, mais os encargos pertinentes, sem que, até a presente data, tenha 

efetuado o pagamento dos valores emprestados. Em vista do pactuado e 

em atenção às disposições legais inseridas no parágrafo 3º, do artigo 2º, 

do Decreto-lei 911/69, encontra-se antecipadamente vencida toda a dívida. 

Conforme determina o artigo 3º do Decreto-lei 911/69, face a mora da 

parte devedora, a qual se encontra comprovada através de instrumento 

anexo, pode o credor requerer a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente. Dessa forma, não tendo a parte demandada satisfeito o 

débito que possui para com o autor até o presente momento e tendo 

restado infrutíferos todos os meios suasórios para a composição 

amigável, não restou outra alternativa ao requerente senão, com base em 

nossa legislação vigente, mais precisamente nos artigos 1361 a 1368 do 

Código Civil Brasileiro, c/c o Decreto-lei 911/69 e demais alterações da Lei 

10.931/2004, intentar o presente procedimento. Nessas condições, com 

base nos fatos e fundamentos supra transcritos, requer, respeitosamente: 

a) conceda, liminarmente, a busca e apreensão do bem supra descrito, a 

qual deverá ser cumprida através de mandado nos moldes do artigo 172, § 

1º e § 2º, do CPC, no endereço constante no preâmbulo da presente em 

nome da parte requerida, a fim de que o bem seja recolhido nas mãos de 

terceiros que o detenha injustamente, depositando o bem nas mãos do 

credor, através de seus procuradores, na qualidade de proprietário 

fiduciário do mesmo; b) após efetivada a liminar, determine a intimação da 

parte requerida para, querendo, nos termos do artigo 3º, § 2º, do 

Decreto-lei nº 911/69, pague a integralidade da dívida, para ser restituído 

na posse do bem, em cinco dias, no valor apresentado na planilha anexa, 

devidamente acrescido das custas processuais e honorários 

advocatícios, em percentual a ser arbitrado pelo Juízo; c) caso a parte 

requerida não efetue o pagamento da integralidade da dívida, no prazo 

legal, requer, desde logo, a aplicação do § 1º, do artigo 3º, do Decreto-lei 

911/69, alterado pela Lei nº 10.931/04, consolidando a posse e 

propriedade plena do veículo em favor da autora; d) seja a parte requerida 

citada para, no prazo de quinze dias e querendo, contestar a ação, sob 

pena de aplicação dos efeitos da revelia; ao final, requer seja julgada a 

presente ação o=inteiramente procedente consolidando a posse e 

propriedade plena do bem em favor do autor, bem como condene a parte 

demandada ao pagamento de custas processuais, honorários 

advocatícios à razão de 20% e demais consectários legais. Requer provar 

o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, tais como 

juntada de documentos, oitiva de testemunhas, periciais, etc. Dá-se a 

causa o valor de R$ 48.328,83. Pede deferimento. Cuiabá/MT, 25 de 

janeiro de 2013.

DESPACHO: Decisão: fls. 47/50: Vistos etc. BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, devidamente qualificado, ingressou com a 

presente ação de busca e apreensão em face de ANA PAULA MATOS 

GARCIA, igualmente qualificado nos autos, aduzindo em síntese que o 

requerido adquiriu um veículo através de financiamento por meio de 

contrato de alienação fiduciária que celebrou com o banco autor, afirma 

que, a parte requerida deixou de honrar com a obrigação, encontrando-se 

inadimplente perante o banco, pugnando pela retomada do veículo de 

garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, 

além da citação do requerido para, querendo, quitar a totalidade do débito 

ou contestar a ação, segundo as regras do Decreto-Lei nº 911/69, a qual 

espera seja ao final julgada procedente, para o fim de consolidá-lo na 

posse e propriedade definitiva do bem, condenando-se o requerido nas 

cominações da sucumbência. A inicial veio instruída com os documentos 

de fls. 08/30, entre os quais o contrato de financiamento e a notificação 

comprobatória da mora. As fls. 31/32, foi determinado a emenda da inicial, 

para que o banco requerente apresentasse a comprovação da mora. O 

banco requereu dilação de prazo às fls. 34, para cumprimento da 

determinação. Conforme se denota as fls. 43, houve cumprimento da 

determinação. É o breve relatório. Decido. Analisando a inicial, é possível 

aferir que o autor requer a busca e apreensão liminar do bem nela 

descrito. Requer ainda seja o(a) demandado(a) citado(a) para, no prazo 

de 05 (Cinco) dias, depositar o valor integral da dívida, devidamente 

acrescida das custas e honorários advocatícios e, no prazo de 15 

(Quinze) dias, oferecer sua defesa. Com efeito, não há dúvidas de que o 

pedido de busca e apreensão liminar deve ser deferido, porquanto 

comprovados todos os pressupostos necessários para tanto, nos termos 

daquilo que prescreve o Dec. 911/69 modificado pela Lei nº 10.931/2004. 

Todavia, ao contrário do que afirma o requerente, a presente medida não 

deve ser utilizada para compelir o(a) requerido(a) ao pagamento do valor 

da dívida na forma requerida pelo Banco-Autor, vez que este entende que 

o valor do débito em aberto consubstancia-se na somatória das parcelas 

vencidas com as parcelas vincendas. Pois bem, de acordo com o art. 3º, § 

2º do Decreto-Lei 911/69 alterado pela Lei nº 10.931/2004 o devedor 

pode, no prazo de 05 (Cinco) dias após executada a liminar de busca e 

apreensão, pagar a “integralidade da dívida pendente”. Invocando os 

dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, que, diga-se de 

passagem, são perfeitamente aplicáveis ao caso em tela, por 

“integralidade da dívida pendente” deve-se entender a somatória das 

parcelas vencidas até o quinto dia após a citação. Nem se alegue que o 

contrato firmado entre as partes prevê o vencimento antecipado das 

prestações face ao não cumprimento pelo devedor, vez que tal cláusula 

além de configurar desequilíbrio contratual, causa onerosidade excessiva 

ao consumidor, afrontando veementemente às normas insertas na Lei 

Consumeirista. A respeito da matéria o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, assim se pronunciou: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL QUE VISA 

REFORMAR DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO 

EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA 

DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE PERMITIU EM AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO A PURGAÇÃO DA MORA NA IMPORTÂNCIA 

CORRESPONDENTE ÀS PARCELAS VENCIDAS ATÉ O INGRESSO DA 

PETIÇÃO INICIAL SOMADAS ÀQUELAS QUE SE VENCEREM ATÉ O DIA DO 

PAGAMENTO - REGIMENTAL IMPROVIDO. Em ação de busca e apreensão 

de veículo, financiado através de alienação fiduciária, deve ser permitida a 

purgação da mora em valor correspondente às parcelas vencidas até o 

ingresso da inicial, somadas daquelas que se vencerem até o dia do 

pagamento. Numero: 51552 Ano: 2007 Magistrado: DR. MARCELO SOUZA 

DE BARROS Por todo o exposto, e, levando-se em conta as razões 

expendidas na petição inicial, os documentos que a acompanham, bem 

como a ocorrência em mora do(a) devedor(a), DEFIRO A LIMINAR DE 

BUSCA E APREENSÃO, nos termos do art. 3º do Dec-Lei 911/69 com as 
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alterações da Lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário o 

próprio autor, na pessoa de seu representante legal, que deverá estar 

presente no ato do cumprimento da medida para receber o bem. Após 

executada a medida liminar, cite-se o(a) requerido(a) para, querendo: A) 

no prazo de 05 (cinco) dias pagar a integralidade da dívida pendente, o 

que equivale a somatórias de todas as parcelas vencidas até a data do 

efetivo depósito, acrescidas das custas processuais, que deverá ser 

calculada com base no valor depositado e honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor depositado, nos termos do art. 3º, § 1º com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04 ; e B) no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente da purgação da mora, contestar a presente nos 

termos do art. 3º, § 3º com nova redação dada pela Lei 10.931/04. 

Consigne-se no mandado as advertências legais contidas nos arts. 285 e 

319 do CPC. Defiro os benefícios do artigo 172, §§ 1º e 2º, e Art. 842, § 

1º, ambos do Código de Processo Civil, bem como a requisição de força 

policial se necessário for. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop, 

11 de novembro de 2013 Paulo Martini - Juiz de Direito

Decisão: fl. 98: Vistos etc. Ação cautelar de busca e apreensão, proposta 

por Banco Bradesco Financiamentos S/A. em face de Ana Paula Matos 

Garcia, ambos qualificados. Deferido o pedido liminar (p. 47/50), a 

apreensão do veículo foi realizada, conforme certidão de p. 54/55. Petição 

da requerente de p. 97, em que requer a citação por edital da requerida, 

tendo em vista que não foi localizada. É o breve relatório. Decido. Foi 

tentada a citação da requerida em diversos momentos, inclusive feito 

buscas nos sistemas informatizados do E. TJMT, consoante p. 91, mesmo 

encontrado endereço, não foi possível a citação. Desse modo, a parte 

autora atravessou petição de p. 97, requerendo a citação por edital, haja 

vista que todos os meios já foram esgotados. Assim sendo, é cabível, sim, 

a citação editalícia, pois a requerida está em local incerto e não sabido, a 

teor do art. 256, inciso II, do CPC. Isto posto, defiro a citação editalícia da 

requerida, com prazo de 20 dias, cumpridos os requisitos do art. 257 do 

CPC. Expeça-se edital. Intimem-se. Cumpra-se.

Eu, Geni Rauber Pires - Técnica Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 29 de outubro de 2018.

Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 208985 Nr: 10190-09.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIZA CRISTINA DA SILVA BARROS, ELIEZER FERREIRA 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JALMIR JOSÉ DOS SANTOS, MARIA JOSE 

GOMES DE SOUZA, AGN - IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE 

MIRANDA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROBERTA 

SHIMABUKURO NOGUEIRA - OAB:15030/MT, DANIEL MOURA 

NOGUEIRA - OAB:MT/5.465

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 10190-09.2014.811.0015 – Código: 208985

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: RIZA CRISTINA DA SILVA BARROS e ELIEZER 

FERREIRA LIMA

PARTE RÉ: JALMIR JOSÉ DOS SANTOS e MARIA JOSE GOMES DE SOUZA 

e AGN - IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA.

CITANDO(A, S): Requerido(a): Maria Jose Gomes de Souza, Cpf: 

94963290120, Rg: 1408189-0 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), 

Endereço: Rua Alfredo Lenz, Qda 02, Lote 13, Bairro: Santa Rita, Cidade: 

Sinop-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/08/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 43.360,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: DOS FATOS – Os requerentes adquiriram do 

requerido JALMIR JOSÉ DOS SANTOS, no dia 07 de junho de 2010, os 

direitos do seguinte bem: imóvel urbano, denominado Lote 12 da 

Quadra12, com área de aproximadamente 283,5 metros quadrados, 

localizado na Rua Rio Verde, s/nº Bairro Jardim Maria Vindilina II, município 

de Sinop/MT, onde possui uma casa de alvenaria de 125,5 metros 

quadrados, conforme consta da cláusula 1 do contrato particular de 

compra e venda anexo. Pactuaram o valor total do imóvel de r$ 20.000,00 

(VINTE MIL REAIS), sendo que o pagamento foi efetuado à vista no ato de 

assinatura do referido contrato, conforme cláusula 3. Ocorre que o Sr. 

JALMIR JOSÉ DOS SANTOS havia adquirido referido imóvel da Sra. MARIA 

JOSÉ GOMES DE SOUZA, a qual, por sua vez, havia adquirido os direitos 

do aludido imóvel da AGN – IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA, conforme se 

pode extrair das cópias dos contratos de compra e venda anexos, em 

todos esses casos, os pagamentos já foram devidamente efetuados, seja 

na forma parcelada ou à vista. Cioso registrar que os Autores juntam à 

inicial cópia de toda cadeia contratual até a presente data. Ocorreu que os 

Requeridos não providenciaram a transferência da escritura para o nome 

dos Requerentes, mesmo após insistentes tentativas para a composição 

do litígio. No caso, os autores procuraram a requerida AGN – Imobiliária 

Irmãos Nogueira, a fim de que procedessem a transferência da 

propriedade do imóvel para eles, contudo, foram informados que assim 

não poderiam proceder, eis que, para tanto, necessitaria da anuência da 

Sra. MARIA JOÉ GOMES DE SOUZA, a qual não foi localizada pelos 

autores e, sequer, pelo Sr. Jalmir José dos Santos. Contudo, os contratos 

de compra e venda anexos determinam em suas cláusulas que deveria 

ser promovida a transferência do imóvel para o comprador, tão logo 

realizada a quitação do imóvel, fato que tem sido impedido pela Requerida 

AGN – Imobiliária Irmãos Nogueira. Por outro lado, tentou-se localizar a 

requerida Maria José, conforme exigência imposta pela requerida AGN – 

Imobiliária Irmãos Nogueira, o que não foi possível, pois seu paradeiro é 

totalmente desconhecido. Inclusive, segundo informações prestadas pelo 

requerido Jalmir, a Sra. Maria José teria afirmado a ele que iria embora de 

Mato Grosso após vender o imóvel, isso ainda no ano de 2007. Em 

tentativa de solução extrajudicial foi encaminhado o Ofício nº 

072/2014/6ªDPE à requerida AGN – IMOBILIÁRIA, com o intuito de que, 

ante a cadeia de contratos e a comprovação da quitação plena do imóvel 

fosse procedida a sua transferência e escrituração em favor dos autores, 

tentativa que restou infrutífera, conforme resposta recebida em 

22/07/2014 (anexa). Diante de tais fatos, imperiosa se torna a pr4esente 

ação para que seja solucionada tal pendência, posto que houve o 

adimplemento integral do imóvel objeto da presente ação, restando aos 

autores o direito de possuírem o título de propriedade definitiva. DO 

PEDIDO – Diante do exposto, requer: a) a citação da requerida AGN – 

IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA, na pessoa de seu representante legal, 

por Oficial de Justiça, no endereço retro mencionado, conferindo-se a 

este as benesses do art. 172, § 2º, do Código de Processo Civil, para 

comparecer a audiência a ser designada e querendo, conteste a presente 

ação, sob pena de incidir em revelia; b) A citação do requerido JALMIR 

JOSÉ DOS SANTOS, conferindo-se a este as benesses do art. 172, § 2º, 

do Código de Processo Civil, para comparecer a audiência a ser 

designada e querendo, conteste a presente ação, sob pena de incidir em 

revelia; c) A citação por edital da Requerida MARIA JOSÉ DE SOUZA, uma 

vez que se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer a 

audiência a ser designada e querendo conteste a vertente ação, sob pena 

de sofrerem os efeitos de revelia, nos termos de artigo 231, inciso I, 

Primeira Parte, do CPC, ou, não entendendo o Juízo pela citação editalícia, 

sejam oficiados os órgãos de praxe para que informem se consta em seus 

cadastros o endereço atualizado da requerida; d) Seja julgada 

integralmente procedente a ação deferindo aos requerentes a 

Adjudicação Compulsória do imóvel urbano, denominado Lote 12 da 

Quadra12, com área de aproximadamente 283,5 metros quadrados, 

localizado na Rua Rio Verde, s/nº Bairro Jardim Maria Vindilina II, município 

de Sinop/MT, onde possui uma casa de alvenaria de 125,5 metros 

quadrados, nesta cidade de Sinop/MT, inscrito sob a Matrícula nº 21.678, 

Livro nº 02 do CRI da Comarca de Sinop/MT, aos patrimônio dos 
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Requerentes, determinando seja expedida a corre4spondente Carta de 

Adjudicação; e) Seja referido imóvel adjudicado por sentença conforme 

item anterior, expedindo-se, assim, o competente mandado para o Cartório 

de Registro de Imóveis de Sinop/MT; f) Os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita, ante o fato de não poderem arcar os Requerentes com 

o ônus do feito sem se privar dos recursos indispensáveis a sua 

subsistência, nos termos da Lei nº 1.060/50 modificada pela Lei 7.510/86; 

g) Protestam provar o alegado por todos os meios legais de provas em 

direito admitidas tais como: provas testemunhais, documentais, periciais e 

todos os que se fizerem necessários ao deslinde da causa; h) Sejam 

condenados os requeridos no ônus da sucumbência, dentre os quais 

custas processuais e honorários advocatícios, em favor da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, a serem depositados na conta corrente 

nº 1.041.044-9, agência nº 3834-2, do Banco do Brasil S/A. Dá-se ao 

valor da causa o montante de R$ 43.360,00 (quarenta e três mil, trezentos 

e sessenta reais). Nestes termos, pede deferimento. Sinop/MT, 25 de julho 

de 2014.

DESPACHO: Decisão: fl. 74: Vistos etc. Considerando se tratar de contrato 

de compra e venda de bem imóvel, bem como por estarem presentes 

todos os requisitos necessários. Citem-se os requeridos a apresentarem 

defesa em 15 (quinze) dias, constando-se do mandado as advertências 

legais contidas nos artigos 285 e 319, ambos do Código de Processo Civil. 

Tendo em vista que a citação por edital somente pode ocorrer depois de 

esgotadas todas às tentativas de localização da parte, e, ao compulsar os 

autos não vislumbro que tal fato tenha ocorrido, indefiro o pedido 

postulado às fls. 07 verso. Desta forma, os requerentes deverão 

promover a solicitação de expedição de ofícios aos órgãos da 

administração pública e/ou outros conveniados, para que forneçam as 

informações necessárias para o cumprimento do mandado de citação da 

ré Maria José Gomes de Souza. Abra-se vista ao Ministério Público para 

manifestação a respeito do presente pedido de adjudicação do bem objeto 

da demanda, nos termos do art. 82, I do CPC. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, nos termos da lei 1.060/50. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 20 de agosto de 2.014. Paulo Martini - Juiz de Direito

Decisão: fl. 128: Vistos etc. Ação de adjudicação compulsória, proposta 

por Riza Cristina da Silva Barros e Eliezer Ferreira Lima em face de Jalmir 

José dos Santos, Maria José Gomes de Souza e AGN Imobiliária Irmãos 

Nogueira Ltda., todos qualificados. A requerida AGN Imobiliária Irmãos 

Nogueira Ltda. foi citada à p. 79 e apresentou contestação de p. 80/86. O 

requerido Jalmir foi citado pessoalmente através de carta precatória (p. 

124-verso). Petição da parte autora de p. 127, em que requer a citação 

por edital da requerida Maria José Gomes de Souza. É o breve relatório. 

Decido. Foi tentada a citação da requerida Maria José Gomes de Souza em 

diversos momentos, inclusive feito buscas nos sistemas informatizados do 

E. TJMT, consoante p. 98 e 104, mesmo encontrado endereço, não foi 

possível a citação. Desse modo, a parte requerente atravessou petição de 

p. 127, requerendo a citação por edital, haja vista que todos os meios já 

foram esgotados. Assim sendo, é cabível, sim, a citação editalícia, pois a 

parte requerida encontra-se em local incerto e não sabido, a teor do art. 

256, inciso II, do CPC. Isto posto, defiro a citação editalícia da requerida 

Maria José Gomes de Souza, com prazo de 20 dias, cumpridos os 

requisitos do art. 257 do CPC. Expeça-se edital. Intimem-se. Cumpra-se.

Eu, Geni Rauber Pires - Técnica Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 29 de outubro de 2018.

Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 275366 Nr: 13316-96.2016.811.0015

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVANI FERREIRA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MOREIRA DA SILVA, MARCELO 

AGOSTINHO PONTES MOREIRA DA SILVA, JOÃO MARCOS PONTES 

MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344-MT, FERNANDA CANDIDO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

17.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 13316-96.2016.811.0015 – Código: 275366

ESPÉCIE: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: JOVANI FERREIRA DO AMARAL

PARTE RÉ: SEBASTIÃO MOREIRA DA SILVA e MARCELO AGOSTINHO 

PONTES MOREIRA DA SILVA e JOÃO MARCOS PONTES MOREIRA DA 

SILVA

CITANDO(A, S): Requerido(a): Sebastião Moreira da Silva, Cpf: 

13913247904, Rg: 930.027-9 SSP PR Filiação: Marcelino Moreira da Silva e 

Aurora Rodrigues dos Santos, data de nascimento: 26/11/1948, 

brasileiro(a), natural de Paraguaçu Paulista-SP, viúvo(a), comerciante, 

aux. de empresa, Endereço: Rua dos Pariris, 101, Apto 03 Ou B Ou C, 

Bairro: Jardim Jacarandas, Cidade: Sinop-SP e

 Requerido(a): Marcelo Agostinho Pontes Moreira da Silva, Cpf: 

01826477900, Rg: 70134330 SSP PR Filiação: Sebastião Moreira da Silva e 

Mariana Simões Pontes da Silva, data de nascimento: 14/11/1975, 

brasileiro(a), natural de Maringá-PR, casado(a), do comercio, Endereço: 

Rua dos Pariris, 101, Apto 02 Ou B e C, Bairro: Jd Jacarandás, Cidade: 

Sinop-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/08/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 31.363,63

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: DOS FATOS – A Requerente é proprietária e 

locadora dos imóveis residências situados na Rua dos Pariris, nº 101, 

Apartamentos B e C, na cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso. Os 

referidos imóveis foram locados originalmente desde 26/12/2007 por 

MARIANA SIMÕES PONTES DA SILVA, que atualmente é falecida, porém, 

era esposa do Sr. SEBASTIÃO MOREIRA DA SILVAM bem como mãe do 

Sr. MARCELO AGOSTINHO PONTES MOREIRA DA SILVA e do Sr. JOÃO 

MARCOS PONTES MOREIRA DA SILVA, ora Requeridos. O valor mensal 

de cada apartamento era inicialmente de R$ 820,00 (oitocentos e vinte 

reais), sendo ajustado o pagamento do aluguel referente ao Apartamento 

B, no dia 26 (vinte e seis) de cada mês, enquanto o Apartamento C, ficou 

para o dia 12 (doze) de cada mês. Entretanto, a partir de janeiro/2010, o 

valor do aluguel foi reajustado, passando a ser equivalente a R$ 1.200,00 

(um mil e duzentos reais) para cada apartamento. Ocorre que os 

Requeridos não vêm cumprindo coma as suas obrigações contratuais e 

legais de pagar os alugueis, desde o mês de janeiro/2015, quando 

começaram a atrasar o pagamento, bem como a pagar de forma 

“parcelada/picada” os alugueis. Se não bastasse, a partir de 

setembro/2015, os Requeridos não mais pagaram o aluguel do 

apartamento C, enquanto do apartamento B não mais pagaram o aluguel a 

partir de outubro/2015, estando em débito até a presente data, inobstante 

as constantes reclamações da Requerente, sendo que estes, 

utilizando-se sempre de desculpas e subterfúgios para esquiva-se das 

obrigações contratuais. Por sua vez, no dia 01 de agosto do corrente ano, 

a requerente procedeu a notificação extrajudicial dos Requeridos, a fim de 

que os mesmos cumprissem com as sua obrigações contratuais, não 

obtendo qualquer retorno destes. Diante de tal situação, não resta outra 

medida, senão, a de promover a competente ação. DOS PEDIDOS – Diante 

do exposto, requer o recebimento da presente AÇÃO DE DESPEJO C/C 

RESCISÃO DE CONTRATO, COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS 

COM PEDIDO LIMINAR para o seguinte fim: a) Conceder a medida liminar de 

antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional, com a decretação de ordem 

para imediata desocupação dos imóveis dentro do prazo de quinze dias, 

nos termos do art, 59, § 1º da Lei nº 8.245/91, dispensando a Requerente 

ao pagamento da caução, conforme razões anteriormente apresentadas, 
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nos moldes do art. 64, “caput” da Lei nº 8.245/91; b) Sejam, independente 

do deferimento do pedido de liminar, citados os Requeridos, no endereço 

declinado no preâmbulo, para querendo, no prazo legal, apresentarem 

contestações, sob pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato 

(consoante artigos 341 e 344 do CPC); c) No mérito, a procedência total da 

presente AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO DE CONTRATO, COBRANÇA 

DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS COM PEDIDO LIMINAR, tornando rescindido 

o contrato em razão dos descumprimentos contratuais já explicitados em 

comprovados através de documentos; d) A condenação dos Requeridos 

ao pagamento do montante de R$ 28.603,63 (vinte e oito mil, seiscentos e 

três reais e sessenta e três centavos), referente aos meses de setembro 

de 2015 até a presente data do Apartamento C, bem como relativo aos 

meses de outubro/2015 até a presente data do Apartamento B; e) A 

condenação dos Requeridos ao pagamento da multa processual pela 

inadimplemento, equivalente ao valor de R$ 2.760,00 (dois mil, setecentos 

e sessenta reais); f) Seja determinado pelo Juízo o bloqueio judicial, via 

RENAJUD, do veículo modelo: Ford F250; Placa NPG-0452, de cor Branca, 

de propriedade dos Requeridos, para garantis de futura execução; g) 

Condenar os Requeridos no pagamento das custas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), 

sobre o valor da condenação, e ainda, demais cominações legais a serem 

arbitrados pelo Juízo; h) Requer a juntada dos comprovantes de 

pagamentos das custas processuais, que segue em anexo. Protesta pelo 

uso de todos os meios probatórios legalmente admitidos, e ainda que não 

especificados no Estatuto Processual Pátrio, mas hábeis a provar a 

verdade dos fatos em que se funda a presente demanda (CPC-art. 369), 

mormente os documentos acostados, periciais e testemunhais, cujo rol, se 

necessário, será trazido aos autos no momento oportuno, depoimentos 

dos Requeridos, tudo desde já e amplamente requerido. Dá-se a causa o 

valor de R$ 31.363,63 (trinta e um mil, trezentos e sessenta e três reais e 

se3ssenta e três centavos). Nestes termos, pede deferimento, Sinop/MT, 

29 de agosto de 2016.

DESPACHO: Decisão: fls. 45/49: Cuida-se de AÇÃO DE DESPEJO C/C 

COBRANÇA DE ALUGUEL E RESCISÃO CONTRATUAL com pedido de 

liminar para a desocupação do imóvel, ante o inadimplemento contratual. 

Com inicial, juntou os documentos de fls. 13/34. Determinada a emenda à 

inicial (fls. 37), a requerente se manifestou às fls. 40/43, juntando 

documento às fls. 44. DECIDO: Trata-se de ação fundada em contrato de 

locação residencial, referente a 02 (dois) apartamentos (B e C), em que, 

conforme alegado pela requerente, na vigência do contrato, a locatária 

veio a falecer, permanecendo nos imóveis seus herdeiros (cônjuge e 

filhos), os quais estão inadimplentes com os aluguéis vencidos desde 

setembro de 2015 (apartamento C) e outubro de 2015 (apartamento B) e, 

mesmo notificados, permanecem inertes quanto ao cumprimento da 

obrigação. A documentação que instrui o feito, notificação extrajudicial, 

contrato de locação e planilha de cálculo (fls. 15/23 e 27/30), além da 

certidão de óbito da locatária (fls. 44), traz verossimilhança às alegações 

da requerente, sendo devida a concessão da liminar, haja vista que o 

despejo, neste caso, encontra previsão no art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei 

8.245/91: “Artigo 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as 

ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder - se - á liminar para 

desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte 

contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) 

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no 

vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias 

previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção 

ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.”. Nesse 

sentido tem-se a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

DESPEJO C/C RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS – CONTRATO POR PRAZO 

DETERMINADO – IMÓVEL RESIDENCIAL – NOTIFICAÇÃO DA LOCATÁRIA 

ACERCA DE INTERESSE EM ALIENAR O IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA DE 

ALUGUÉIS – DESOCUPAÇÃO INEVITÁVEL – ORDEM DE DESPEJO 

CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Terminado o prazo de 

contrato por prazo determinado para a locação de imóvel residencial, 

ocorrendo a notificação por escrito da locatária acerca de interesse em 

alienar o imóvel e a inadimplência de aluguéis, a concessão da ordem de 

despejo demonstra-se como o único deslinde possível ao feito, conforme 

determina a Lei nº 8.245/91, a lei do inquilinato.” (TJ/MT, AI 129326/2014, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/04/2015, Publicado no DJE 13/04/2015). Verifico, outrossim, que não há 

no contrato de locação de fls. 15/17 qualquer garantia conforme prevê o 

artigo 37 da Lei nº 8.245/1991, razão pela qual o deferimento do pleito 

liminar merece acolhida, uma vez que não pode a requerente manter 

contrato com um locatário que descumpre as disposições contratuais, 

notadamente deixando de efetuar o pagamento dos aluguéis, mantendo-se 

na posse injusta do imóvel. Ademais, considerando a ausência de 

comprovação da insuficiência de recursos por parte da requerente, 

deverá esta prestar caução equivalente a 03 (três) meses do valor do 

aluguel, conforme dispõe o artigo 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91. Por outro 

lado, INDEFIRO o requerimento de fls. 08, item “V”, uma vez que ausentes 

os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, constantes 

do artigo 300 do CPC/2015. Com efeito, analisando os documentos 

juntados à inicial, verifico que a requerente não se desincumbiu de 

comprovar de forma satisfatória a propriedade do bem que pretende a 

constrição, tampouco demonstrou o risco de dano que justificasse, em 

cognição sumária, a restrição judicial de transferência do bem móvel 

indicado, através do sistema RENAJUD, uma vez que a inadimplência no 

pagamento dos aluguéis, por si só, não é suficiente a comprovar a 

impossibilidade financeira do devedor. Por fim, não há que se falar, prima 

facie, na reparação do imóvel, conforme requerido às fls. 35/36, uma vez 

que demanda dilação probatória e não trará prejuízo à requerente, já que, 

quando da análise do mérito, poderá ser reconhecido eventual direito ao 

ressarcimento. Posto isso, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR DE DESPEJO, 

mediante o depósito em juízo do valor correspondente a 03 (três) meses 

de aluguel, no prazo de 05 (cinco) dias. Comprovado o depósito nos 

autos, determino a expedição de mandado para que os requeridos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, desocupem os imóveis, voluntariamente, sob 

pena de despejo compulsório. Designo audiência para tentativa de 

conciliação para o dia 03/04/2017, às 13h, a ser realizada pelo Centro de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local. Citem-se 

os requeridos, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-os de que a contestação 

poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 

335, inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC, bem como para que se atente ao disposto no 

artigo 304 do CPC/2015. Deverá constar no mandado que, o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). O art. 169 do CPC estabelece que o conciliador/mediador 

receberá remuneração pelo seu trabalho quando não houver quadro 

próprio de conciliadores do tribunal. Outrossim, o Conselho da 

Magistratura editou o Provimento 09/2016, estabelecendo, em seu art. 1º, 

§ 2º, que o juiz deve informar as partes da existência dessa despesa e do 

respectivo valor, conforme tabela anexa. Assim, com fundamento nos 

dispositivos acima citados, fixo a remuneração do conciliador/mediador em 

R$ 80,00 (oitenta reais) a hora, cujo valor deve ser depositado em conta 

judicial vinculada ao processo. Intimem-se, sendo a requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Sinop/MT, 12/12/2016. GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO - Juíza de Direito

Decisão: fl. 136: Vistos etc. Ação de despejo c.c rescisão contratual e 

cobrança de alugueres, proposta por Jovani Ferreira do Amaral em face 

de Sebastião Moreira da Silva, Marcelo Agostinho Pontes Moreira da Silva 

e João Marcos Pontes Moreira da Silva, todos qualificados. O requerido 

João Marcos Pontes Moreira da Silva foi citado por AR (p. 120) e 

apresentou contestação de p. 121/126. Petição da parte autora de p. 

134/135, em que requer a citação por edital dos requeridos Sebastião 

Moreira da Silva e Marcelo Agostinho Pontes Moreira da Silva. É o breve 

relatório. Decido. Foi tentada a citação dos requeridos Sebastião Moreira 

da Silva e Marcelo Agostinho Pontes Moreira da Silva em diversos 

momentos, inclusive feito buscas nos sistemas informatizados do E. TJMT, 

consoante p. 116/117, mesmo encontrado endereço, não foi possível a 

citação. Desse modo, a parte requerente atravessou petição de p. 

134/135, requerendo a citação por edital, haja vista que todos os meios já 

foram esgotados. Assim sendo, é cabível, sim, a citação editalícia, pois os 

requeridos encontram-se em local incerto e não sabido, a teor do art. 256, 

inciso II, do CPC. Isto posto, defiro a citação editalícia dos requeridos 

Sebastião Moreira da Silva e Marcelo Agostinho Pontes Moreira da Silva, 
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com prazo de 20 dias, cumpridos os requisitos do art. 257 do CPC. 

Expeça-se edital. Intimem-se. Cumpra-se.

Eu, Geni Rauber Pires - Técnica Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 29 de outubro de 2018.

Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 216154 Nr: 15780-64.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILO OSCAR SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ARROTÉIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PARO 

LOPES - OAB:12083/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de R$ 1.240,00 (mil, duzentos e quarenta reais)( 

complemento dos 50% dos honorários periciais)por meio de depósito 

judicial vinculado aos autos, para que o Sr. Perito possa dar inícios aos 

trabalhos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 129870 Nr: 9085-36.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR STRAGLIOTTO, LÚCIA CASPERS 

STRAGLIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/MT 9975-A, VINICIUS BARNES - OAB:56.242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, diante 

das informações oriundas do CRI da Comarca de Sorriso / MT, de fls. 

247/252.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 19459 Nr: 2829-92.2001.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ OSÓRIO BUSTAMANTE, JOÃO MARCOS ROSA 

BUSTAMANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENE DANIEL FIREBALL GENTESCH JR.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, diante da Devolução da 

Carta Precatória da Comarca de Paulinia / SP, sem cumprimento 

(Executado não localizado no endereço indicado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 69286 Nr: 8922-32.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PEREIRA DUARTE, ELÉSIO RENATO 

SCHAFER, VALDÉCIO SCHWADE, JULIANE FÁTIMA MOHR SCHAFER, 

ADELAIDE MARIA SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da pare EXEQUENTE para no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar o atual e completo endereço dos Executados, para 

que possamos intimá-los da constrição RENAJUD efetivada nos autos, 

especialmente o endereço de ELÉSIO RENATO SCHAFER contra quem 

recaiu a constrição, e efetuar o pagamento referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado de 

Intimação do Perito NO BAIRRO A SER INDICADO, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 219756 Nr: 18158-90.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVORADA MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE 

SEGURANÇA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FERNANDO CARNEIRO - 

OAB:17.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, MARCELO REBERTE DE MARQUE - 

OAB:OAB/SP 219733, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - 

OAB:OAB/MS 11.235

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte REQUERIDA para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado de Intimação do Perito NO BAIRRO 

CENTRO, devendo referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 
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Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 247514 Nr: 16820-47.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO KAMINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 84,00 (quarenta e 

dois reais) referente à duas diligências do(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, para o cumprimento do mandado citação por hora certa - no 

BAIRRO JARDIM DAS VIOLETAS, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

SALIENTAMOS que para CITAÇÃO POR HORA CERTA são necessárias 

três diligências, sendo que uma já foi recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 225287 Nr: 2927-86.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL ROQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - 

OAB:MT- 17597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a(s) Carta(s) de 

Citação devolvida(s) pelos Correios com as alínea(s) "Não existe o 

número", E no mesmo prazo indique o endereço atual e completo para que 

possamos citá-los por Mandado / Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 271953 Nr: 11039-10.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MELZ RHODEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a(s) Carta(s) de 

Citação devolvida(s) pelos Correios com as alínea(s) "Mudou-se" e 

"Ausente", E no mesmo prazo indique o endereço atual e completo para 

que possamos citá-los por Mandado / Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 234239 Nr: 8248-05.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a Carta de 

Citação devolvida pelos Correios com a alínea "Endereço Insuficiente". E 

no mesmo prazo indique o endereço completo bem como efetue o Preparo 

de Carta Prtecatória a ser expedida à Comarca de Guarantã do Norte / MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 118494 Nr: 10828-18.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. P. M. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR CARLOS PASSARINI, MARIA DA 

CONCEIÇÃO CADENA PASSARINI, RUBENS CADENA PIOVESAN, ROSINEI 

CADENA PIOVESAN, WILLIAN CADENA PASSARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:0AB/MT.3162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7032-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, diante da Devolução 

das Cartas Precatórias expedidas nos autos, parcialmente cumpridas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 211072 Nr: 11814-93.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO RUY SACCHETT DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA MARILIN LTDA. EPP, JMD 

EMPREENDIMENTOS LTDA., EDIVALDO CEZAR SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ROBALINHO ESTEVAM 

MORETTI - OAB:13.539 MT, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO RIBEIRO FURTADO 

BLANCO - OAB:8450/MT, DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - OAB:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem as Contrarrazões aos Recursos interpostos nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 312119 Nr: 15844-69.2017.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE SOUZA-ESPÓLIO, VALDETE 

GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRICOL - FRIGORÍFICO COLIDER S/A, 

CREUDEVALDO BIRTCHE, CLAUDEMIR BIRTCHE, OVALDIR BARRIS 

MANÇANO, EDSON CARLOS PADILHA, CARLOS ROBERTO DUTRA 

BANDEIRA, ELIETE VIEIRA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 
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OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT, JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - OAB:7436/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre as Cartas de 

Citação devolvidas pelos Correios com as alíneas "Não Existe e Número", 

e "Endereço Insuficiente". E no mesmo prazo indique os endereços 

completos para que possamos intimá-los por Mandado / Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 78829 Nr: 7179-50.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO DOS INGÁS LTDA., JOSÉ DE 

ARRUDA PINTO, CELINA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os documentos 

anexados aos autos às fls. 161/172.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 185406 Nr: 6537-33.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALOIR MARCHIORO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PIGATTO PEREIRA, RAFAEL PIGATTO 

PEREIRA, RODRIGO DOERNER, MARCÍLIO CARDOSO DE FARIA, ATLANTIS 

ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT, DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, diante da Devolução da 

Carta Precatória da Comarca de Quevedo / RS, sem cumprimento 

(Requeridos não localizados no endereço indicado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 108817 Nr: 1164-60.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLISA VITTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSO JARA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sobre a Certidão do Oficial de Justiça a seguir 

transcrita: Certifico (...) compareci no endereço constante no 

mandado,(...) e lá estando, estive em contato com o Sr. Maurí Antunes 

Macedo Junior, que me informou ser Dirigente daquela empresa e ainda, 

que o Executado não é funcionário, não tem participação e não faz parte 

de sua empresa. Compareci em um outro endereço situado na Avenida 

das Sibipirunas nº. 2.997, (piso superior); Bairro: Centro, neste Município e 

lá estando: PROCEDI A CITAÇÃO DO EXECUTADO Edilso Jara Vieira, 

oportunidade em que lhe dei conhecimento de todo o conteúdo do referido 

mandado e da Inicial, teor de Despacho/Decisão, bem como Advertências, 

no qual, ouvindo atentamente sua leitura e bem ciente ficado, exarou sua 

nota de ciente no anverso do mesmo e recebeu a contrafé que lhe ofereci. 

Decorrido o prazo legal estabelecido e verificando que a Parte Executada 

não efetuou o adimplemento do valor devido, retornei novamente ao local 

onde se encontra atualmente, no entanto, não procedi a penhora de bens 

de sua Propriedade pois não os encontrei. No local constatei haver 

apenas 01 (um) computador usado e duas mesas com cadeiras em 

madeira e aparentemente de baixo valor comercial. Indaguei a Parte 

Executada quanto a eventuais bens para oferecer em penhora, no qual me 

informou que iria oferecer madeiras do tipo serrada para penhorar, no 

entanto, decorrido o prazo legal estabelecido, até o presente momento não 

ocorreu. Devido ao prazo em que estarei em período de férias e portanto, 

não havendo tempo hábil para reter o mandado e aguardar os eventuais 

bens a serem oferecidos em local diverso pelo Executado, devolvo o 

presente mandado para as devidas providências, sendo necessário neste 

caso, que a Parte Exequente indique qual ou quais bens a serem 

penhorados, sua localização, bem como, caso se trate de bens móveis, 

que se providêncie meios para retirada e remoção. Dou Fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 102187 Nr: 9200-28.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON LUIZ LEMANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HERNANDEZ MARQUES - 

OAB:48104/RS, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:OAB/MT 

4482, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção se julgamento 

do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, diante dos termos da Certidão do 

Oficial de Justiça a seguir transcrita: Izanete Weisshaupt, Oficiala de 

Justiça, certifico que me dirigi ao endereço que consta no mandado, (Rua 

das Seringueiras), procurei pelo número indicado no mandado n° 1230 e 

não achei. Encontrei o número 1232, lá estando falei com o morador, me 

informou que aluga há pouco tempo esta casa e não conhece a pessoa 

procurada.

 Pelo motivo exposto, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO DO 

EXECUTADO ADILSON LUIZ LEMANSKI. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 214670 Nr: 14684-14.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON LUDGERO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado NO JARDIM ITÁLIA, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 245163 Nr: 15205-22.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado no RESIDENCIAL MONDRIAN, devendo 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 256673 Nr: 1759-15.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CROMO SINOP FOTOLITOS PARA GRÁFICA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SCOMPARIN - 

OAB:OAB/MT 21.803, ALEX DOMINGOS COTRIM - OAB:22819/MT, 

EDUARDO JOSÉ SCHEIBLER - OAB:80.909-RS, KELLI SABRINA 

ZAVADZKI GRAF - OAB:14816/MT, MARCELA WICZINSKI MUNARETTO 

- OAB:21723/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção se julgamento 

do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, diante dos termos da Certidão do 

Oficial de Justiça a seguir transcrita: CERTIDÃO NEGATIVA - Certifico, eu 

Oficial de Justiça deste Juízo abaixo assinado que, em cumprimento ao 

respeitável mandado do M. M. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE SINOP/MT, extraído dos autos da ação código nº 256673, e 

ai sendo, estive em três oportunidades no endereço da Avenida dos 

Ingás, nº 3.174, mas somente no dia de hoje consegui conversar com o 

proprietário da lavanderia, Sr. Moacir, que afirmou estar estabelecido no 

endereço à aproximadamente dois meses, e que não conhece a firma 

requerida. Ante ao exposto, devolvo o respeitável mandado em cartório, 

para que seja depositada nova diligencia para o outro endereço. O 

referido é verdade e dou fé. Sinop/MT, 20/08/2018. CELSO DE OLIVEIRA 

MARQUES Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 130982 Nr: 10198-25.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. O. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA. - ME, JULIANA ZARDO BOND WERLANG, BRUNA OENNING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, diante dos termos da 

Certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita:

 Certidão Negativa de Citação e Arresto Certifico que em cumprimento ao 

mandado 185530 me dirigi até a Rua dos Buritis, 464, no Jardim Paraiso, 

visando proceder a citação BRUNA OENNING e não logrei êxito tendo em 

vista que a sequencia numérica dos imóveis da referida rua segue número 

418; 452; Rua das Petúnias; 457 que é a residência do Sr. Minelvino e 508, 

não havendo imóvel 464, e o Sr. Minelvino me informou que desconhece a 

diligenciada como moradora na circunvizinhança de sua residencia. Deixo 

de proceder ao arresto de bens tendo em vista que nenhum bem de 

propriedade dos executados foi encontrado em diligencias. Diante do 

exposto devolvo o presente mandado, para que a exeqüente tome 

conhecimento dos fatos coletados em diligencias, e requerer o que for de 

direito. O referido é verdade e dou fé. João Carlos Botin - Oficial de Justiça 

- Matricula 2771/PJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 236502 Nr: 9754-16.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DA ENGRENAGEM DISTRIBUIDORA DE PEÇAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DAL BEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - OAB:3684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, diante dos termos da 

Certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita:

 NEGATIVA DE CITAÇÃO Certifico que em cumprimento ao r. mandado do 

MM Juiz de Direito da 1ªVara Cível desta Comarca, diligenciei-me ao 

endereço descrito no mandado onde fui atendida pelo funcionário Douglas 

Freitas Magalhães, ele informou que quem reside ali é o pai do requerido 

Valdir Pedro Dal Bem, que é muito raro o requerido vir visitar o pai. O Sr. 

Valdir não se encontrava e o telefone informado pelo funcionário só da na 

caixa postal (difícil pegar sinal quando está na fazenda). Fui procurada 

pela representante da parte autora Dra. Andréia informando outros 

possíveis endereços, mas sendo tais diligências infrutíferas. Em seguida 

ela informou que tomou conhecimento de que o requerido residia na 

Comarca de Sorriso. Diante do exposto DEIXEI DE CITAR o requerido 

TIAGO DAL BEM. OUTRAS CERTIFICAÇÕES: A pedido da parte autora 

foram realizadas diligências, pelo que solicito ressarcimento no valor de 

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). O referido é verdade e dou fé. Silvani 

Wall Gomes. Oficial de Justiça.

INTIMAR A PARTE AUTORA para no mesmo prazo efetuar o ressarcimento 

no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)referente diligências da 

Oficiala de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 334314 Nr: 12310-83.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE MARIA FLOSS SANTANA, MARCOS MOTA 

SANTANA, MARLI FLOSS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEMAR JACOB SCHAFER, LÚCIA LEOCÁDIA 

KROTH GIEHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE OLIVEIRA - 

OAB:32906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de DEVOLUÇÃO DA Carta 

Precatória, no prazo de 05 (cinco) dias, diante dos termos da Certidão do 

Oficial de Justiça a seguir transcrita: Certifico que em cumprimento ao r. 
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mandado, diligenciei até a rua Jesuíta, quadra 21, lote 15,no Jardim 

América e constatei tratar-se de terreno baldio, com placa de vende-se, 

liguei para o celular informado e o imóvel pertence ao Sr. Gersino, o qual o 

adquiriu há uns (04) quatro anos. No lote nº 14, reside a Sra. Ângela e no 

16, Sra. Salete, indaguei em outras residências, porém a Sra. Lúcia 

Leocádia Kroth Giehl é desconhecida naquelas imediações. Diante do 

exposto, devolvo o r. mandado para as providências. O referido é verdade 

e dou fé. Sinop, Jandira Maria Hintz-Oficiala de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 329929 Nr: 9399-98.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOARES DA SILVA E HASHIMOTO DA SILVA 

-LTDA ME, LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - OAB:MS/ 

12.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de DEVOLUÇÃO DA Carta 

Precatória, no prazo de 05 (cinco) dias, diante dos termos da Certidão do 

Oficial de Justiça a seguir transcrita:Certifico que diligenciei-me na Rua 

das Dracenas, e falei com os atuais moradores. Segundo eles compraram 

o imóvel do senhor Luiz Carlos e alegaram desconhecer seu atual 

paradeiro.

 Na Av. as Itaúbas, 4762, encontrei a casa fechada.

No outro dia, diligenciei-me na Rua das Nogueiras, 682, endereço 

informado na petição inicial, local onde procedi a citação dos réus, Soares 

da Silva e Hashimoto da Silva Ltda e Luiz Carlos Soares da Silva, de todos 

os termos do presente mandado.

O senhor Luiz Carlos exarou sua assinatura no mandado e recebeu a 

contrafé.

Solicito à parte autora que indique bens para penhora e deposite nova 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 204717 Nr: 6764-86.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEAL RAMOS, LUIZ CARLOS PECORARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - OAB:19.010, 

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19753, LILIANE ANDREA DO 

AMARAL DE PAULA - OAB:11.543-B, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15.884, 

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, no prazo de 05 (cinco) dias, diante da Devolução da 

Carta Precatória da Comarca de Peixoto de Azevedo/ MT, sem 

cumprimento (Executado não localizado no endereço indicado).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 264986 Nr: 6506-08.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVAN BONATTO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES para que manifestem nos autos, requerendo o 

que entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, diante da 

informação prestada pela POLITEC / IML de que a perícia não foi realizada 

na data agendada em razão do não comparecimento da Parte Autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 157386 Nr: 4514-85.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVONILDE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11.178-MT, GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE a dar prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção, sendo que para isso, deverá apresentar, em 05 dias, 

demonstrativo analítico do débito referente os honorários sucumbenciais 

excluindo-a daquele de p. 184/185. Em seguida a Executada será intimada 

a se manifestar em 05 dias,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 75913 Nr: 4316-24.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL TELECOM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANI SPIRANDELI MULHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que compareça na Secretaria 

desta Vara, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de retirar o Termo de 

Penhora para as devidas providências (Art. 844 do CPC).

Notificação

Notificação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001031-54.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PNEU TECH LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT0006070A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS MUMBACH (EXECUTADO)

VERONI SALETE ROVERSI (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS Nos termos do nos termos do § 4º do 

Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e dentro do prazo de 

5(CINCO) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO: EFETUAR O PAGAMENTO 

DA IMPORTÂNCIA REFERENTE À DILIGÊNCIA do(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, para o cumprimento do mandado, no endereço indicado na inicial 

ou outro endereço atualizado ao qual tenha conhecimento e informe. 

Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), informando o 

endereço para aferir o valor da diligência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010345-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO CLODOALDO COUTO (AUTOR(A))

ELAINE ALVES BRITO COUTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO PRAXEDES SANTANA - EPP (RÉU)
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Outros Interessados:

MELLO MOURA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

EDIVALDO BEZERRA GAMA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010345-53.2018.8.11.0015. AUTOR(A): LAZARO 

CLODOALDO COUTO, ELAINE ALVES BRITO COUTO RÉU: BRUNO 

PRAXEDES SANTANA - EPP Vistos etc. O preparo da causa é 

pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, 

sem o que esta não se consubstancia, cuja prova deverá instruir a inicial. 

Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A ausência deste pressuposto é 

causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, 

sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290. O que 

equivale ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, inciso 

IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, 

determino à parte autora para, querendo, no prazo de 15 dias, comprovar 

o recolhimento das custas e despesas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição e consequente extinção do presente feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 31 de outubro de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010297-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINA PEREIRA DE PINHO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010297-94.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ALBINA 

PEREIRA DE PINHO SILVA RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. A 

parte requerente pugna a concessão da gratuidade da justiça, benefício 

este que é destinado aos hipossuficientes que não têm condições de 

pagar as custa e despesas do processo. Todavia, na linha do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita 

será concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, 

ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido, 

convém oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos 

respectivos pressupostos, a comprovar a sua alegada hipossuficiência. 

Dicção dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do 

aludido dispositivo constitucional. A propósito: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015); “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a hipossuficiência sustentada, notadamente apresentando 

documentos que entender pertinentes ou, querendo, recolher as custas e 

despesas processuais, sob pena de cancelamento no distribuidor e 

extinção do processo, a teor dos arts. 290 e 321, parágrafo único, 330, 

inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 

31 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006489-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYUMI HARA COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

IVO ALVES PORTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006489-18.2017.8.11.0015. EMBARGANTE: MAYUMI 

HARA COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP, IVO ALVES PORTO 

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Sem delongas, 

verifico que a exordial não foi devidamente instruída. Apesar de trazer 

comprovante de suposto pagamento de custas e de despesas judiciárias, 

a respectiva guia de recolhimento não está completa. Ausente a primeira 

parte, onde se encontram os dados do processo. O que torna impossível 

as verificações necessárias que devem ser feitas por este juízo quanto 

ao regular preparo. Ausente o adequado preparo da causa, que é 

pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, 

sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a 

inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A falta deste pressuposto 

é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, 

sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, 

equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, 

DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, devendo a parte 

autora apresentar a guia correspondente ao comprovante de pagamento 

apresentado, com os dados devidos, ou, querendo, proceder o 

recolhimento das custas e taxa judiciárias. Observância dos arts. 290, 

291, 292, 319, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil, sob pena de cancelamento no 

distribuidor do presente feito. Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, 31 de 

outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013660-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN MANTOVANI (RÉU)

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013660-26.2017.8.11.0015. AUTOR(A): COMETA SINOP 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA RÉU: LUAN MANTOVANI, BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Vistos etc. Pacientemente 

concito a parte autora a agir com probidade e boa-fé objetiva. Primeiro, 

não preparou a causa. Determinada a sua emenda, apresentou 

comprovante de preparo que não condiz com o processo e não confere 

nem com a Vara. Valor da causa diverso e indicação de que se trataria de 

processo da 3ª Vara Cível desta Comarca. Seria caso de indeferimento da 

inicial. Mas o juízo deve apreveitar tanto quanto possível os atos 
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processuais e até evitar prejuízos à parte relapsa, que desde o início 

parece não levar a sério o seu dever. Na realidade, insubsistente o 

adequado preparo da causa, que é pressuposto de constituição e 

validade da relação jurídica processual, sem o que esta não se 

consubstancia, cuja a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 

320 e 321 do CPC. A ausência deste pressuposto é causa de extinção do 

processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da 

inicial, conforme dispõem os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do 

mesmo Diploma Instrumental. Observância dos arts. 290, 291, 292, 319, 

320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código 

de Processo Civil, sob pena de cancelamento no distribuidor do presente 

feito. Isto posto, demonstre em 05 dias o correto preparo da causa, ciente 

de que será indeferida a inicial se persistrir o defeito e a parte continuar a 

se conduzir de forma desidiosa. Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, 31 de 

outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006660-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.F. DA CRUZ ENGENHARIA (EXECUTADO)

MARCELO FERREIRA DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006660-38.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: M.F. DA CRUZ ENGENHARIA, MARCELO 

FERREIRA DA CRUZ Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial 

proposta por Banco Bradesco S/A. em face de M. F. da Cruz Engenharia e 

Marcelo Ferreira da Cruz, todos qualificados. Na forma do art. 829 do CPC, 

expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação, para que a parte 

executada pague em 03 dias, a contar do ato citatório. Vencido o prazo 

sem pagamento, de posse do mesmo mandado citatório, o senhor Oficial 

de Justiça realizará a penhora e a avaliação dos bens porventura 

encontrados, de tudo lavrando-se auto de penhora, termo de depósito e 

laudo de avaliação, tanto quanto possível observando-se a gradação legal 

do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os 

bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. 

Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte 

exequente, salvo se outros forem logo indicados pela parte executada, 

aceitos pelo juízo, demonstrando de plano que a constrição proposta lhe 

será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte exequente. 

Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Não encontrada a parte 

executada, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, inclusive servindo-se preferencialmente 

de indicações da parte exequente. Tudo em conformidade com o disposto 

nos arts. 830, caput e § 1º, e 831 do CPC. Se frustrada a citação pessoal 

e a com hora certa, acima delineadas, incumbirá à parte exequente 

requerer e promover sua citação por edital. Aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento mencionado, o arresto converter-se-á 

em penhora, independentemente de termo. Forte no art. 830, §§ 2.° e 3.°, 

do CPC. Arbitro, de plano, honorários advocatícios em 10% do valor 

executado, que poderão ser reduzidos pela metade, em caso de pronto 

pagamento nos 03 dias acima mencionados, consoante caput e § 1.º do 

art. 827 do CPC. O prazo para os embargos à execução será de 15 dias e 

contar-se-á da juntada aos autos do mandado de citação, podendo ser 

manejado independentemente de segurança do juízo. Inteligência dos arts. 

914 e 915, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 31 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006715-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006715-86.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DAVID 

CORREIA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. De ver que a 

parte autora, mesmo devidamente intimada da decisão de Id. 14062845, 

não indicou corretamente o juízo que pretende prosseguir com o 

processo, conforme exige o art. 319, inciso I, do CPC, uma vez que a 

petição inicial encontra-se endereçada ao Juizado Especial desta 

comarca, mas distribuída a esta vara. Portanto, ausente requisito 

imprescindível da petição inicial, tornando impossível qualquer análise por 

este juízo, em virtude da dubiedade que repercute, em vista da 

ambiguidade, em questão de competência. Isto posto, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim de adequar a 

petição inicial, endereçando-a corretamente, haja vista que instada a 

esclarecer se a ação deveria correr no juízo indicado na inicial quedou-se 

inerte, sob pena de seu indeferimento, a teor dos arts. 319, inciso I, 321, 

parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 31 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006895-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO (EXECUTADO)

VECELLI PARTICIPACOES S/A (EXECUTADO)

VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006895-05.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: ITAU 

UNIBANCO S/A EXECUTADO: VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA., 

VECELLI PARTICIPACOES S/A, EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO Vistos etc. 

Ação de execução de título extrajudicial proposta por Itaú Unibanco S/A. 

em face de Vecelli Comercial Agrícola Ltda., Vecelli Participações S/A. e 

Edimar José Vendruscolo, todos qualificados. Na forma do art. 829 do 

CPC, expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação, para que a 

parte executada pague em 03 dias, a contar do ato citatório. Vencido o 

prazo sem pagamento, de posse do mesmo mandado citatório, o senhor 

Oficial de Justiça realizará a penhora e a avaliação dos bens porventura 

encontrados, de tudo lavrando-se auto de penhora, termo de depósito e 

laudo de avaliação, tanto quanto possível observando-se a gradação legal 

do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os 

bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. 

Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte 

exequente, salvo se outros forem logo indicados pela parte executada, 

aceitos pelo juízo, demonstrando de plano que a constrição proposta lhe 

será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte exequente. 

Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Não encontrada a parte 

executada, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, inclusive servindo-se preferencialmente 

de indicações da parte exequente. Tudo em conformidade com o disposto 

nos arts. 830, caput e § 1º, e 831 do CPC. Se frustrada a citação pessoal 

e a com hora certa, acima delineadas, incumbirá à parte exequente 

requerer e promover sua citação por edital. Aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento mencionado, o arresto converter-se-á 

em penhora, independentemente de termo. Forte no art. 830, §§ 2.° e 3.°, 

do CPC. Arbitro, de plano, honorários advocatícios em 10% do valor 

executado, que poderão ser reduzidos pela metade, em caso de pronto 

pagamento nos 03 dias acima mencionados, consoante caput e § 1.º do 

art. 827 do CPC. O prazo para os embargos à execução será de 15 dias e 

contar-se-á da juntada aos autos do mandado de citação, podendo ser 

manejado independentemente de segurança do juízo. Inteligência dos arts. 

914 e 915, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 31 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009981-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEDIO ANTONIO PASOLINI (EXEQUENTE)

MIRIAM JACQUES TAGLIARI PASOLINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS OAB - MT24052/O (ADVOGADO(A))

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IAGO POYANG MARINS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOSE CLAIR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ILDA FRANCISCO MARINS OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009981-81.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: SEDIO 

ANTONIO PASOLINI, MIRIAM JACQUES TAGLIARI PASOLINI EXECUTADO: 

IAGO POYANG MARINS DE OLIVEIRA, JOSE CLAIR DE OLIVEIRA, ILDA 

FRANCISCO MARINS OLIVEIRA Vistos etc. Ação de execução de título 

extrajudicial proposta por Sédio Antônio Pasolini e Miriam Jacques Tagliari 

Pasolini em face de Iago Poyang Marins de Oliveira, José Clair de Oliveira e 

Ilda Francisco Marins de Oliveira, todos qualificados. Na forma do art. 829 

do CPC, expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação, para que a 

parte executada pague em 03 dias, a contar do ato citatório. Vencido o 

prazo sem pagamento, de posse do mesmo mandado citatório, o senhor 

Oficial de Justiça realizará a penhora e a avaliação dos bens porventura 

encontrados, de tudo lavrando-se auto de penhora, termo de depósito e 

laudo de avaliação, tanto quanto possível observando-se a gradação legal 

do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os 

bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. 

Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte 

exequente, salvo se outros forem logo indicados pela parte executada, 

aceitos pelo juízo, demonstrando de plano que a constrição proposta lhe 

será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte exequente. 

Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Não encontrada a parte 

executada, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, inclusive servindo-se preferencialmente 

de indicações da parte exequente. Tudo em conformidade com o disposto 

nos arts. 830, caput e § 1º, e 831 do CPC. Se frustrada a citação pessoal 

e a com hora certa, acima delineadas, incumbirá à parte exequente 

requerer e promover sua citação por edital. Aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento mencionado, o arresto converter-se-á 

em penhora, independentemente de termo. Forte no art. 830, §§ 2.° e 3.°, 

do CPC. Arbitro, de plano, honorários advocatícios em 10% do valor 

executado, que poderão ser reduzidos pela metade, em caso de pronto 

pagamento nos 03 dias acima mencionados, consoante caput e § 1.º do 

art. 827 do CPC. O prazo para os embargos à execução será de 15 dias e 

contar-se-á da juntada aos autos do mandado de citação, podendo ser 

manejado independentemente de segurança do juízo. Inteligência dos arts. 

914 e 915, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 30 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008509-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA CRISTINA DAL PAI LISE (REQUERENTE)

PAULO HENRIQUE DAL PAI (REQUERENTE)

RICARDO FRANCISCO DAL PAI (REQUERENTE)

LUIZ ANTONIO DAL PAI (REQUERENTE)

LUIZ GUSTAVO DAL PAI (REQUERENTE)

DANIELLA AUGUSTA DAL PAI (REQUERENTE)

ADEMAR FREDERICO MALAGURTI (REQUERENTE)

CLAUDIA MOREIRA DAL PAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR SCARSI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA OAB - MS6296 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLEONIR GOTARDO (TESTEMUNHA)

RENATO OLIVIR BASSO (TESTEMUNHA)

PATRICIO COAN (TESTEMUNHA)

REINALDO SALTARELLO (TESTEMUNHA)

RONALDO COAN (TESTEMUNHA)

OLMIRO CLAUDIANO TEIXEIRA CAVALHEIRO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008509-45.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Preliminarmente, consigno a retificação da autuação, uma vez que o 

cadastro das partes e das testemunhas estava incorreto. 2. Para 

cumprimento do ato deprecado, designo audiência para oitiva das 

testemunhas para o dia 26 de novembro de 2018, às 14h00min. 3. 

Observe-se o disposto no artigo 455 do NCPC, bem como os artigos 393 e 

1.210 e seguintes da CNGC. 4. Comunique-se ao Juízo Deprecante. 5. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 30 de 

outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008509-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA CRISTINA DAL PAI LISE (REQUERENTE)

PAULO HENRIQUE DAL PAI (REQUERENTE)

RICARDO FRANCISCO DAL PAI (REQUERENTE)

LUIZ ANTONIO DAL PAI (REQUERENTE)

LUIZ GUSTAVO DAL PAI (REQUERENTE)

DANIELLA AUGUSTA DAL PAI (REQUERENTE)

ADEMAR FREDERICO MALAGURTI (REQUERENTE)

CLAUDIA MOREIRA DAL PAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR SCARSI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA OAB - MS6296 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLEONIR GOTARDO (TESTEMUNHA)

RENATO OLIVIR BASSO (TESTEMUNHA)

PATRICIO COAN (TESTEMUNHA)

REINALDO SALTARELLO (TESTEMUNHA)

RONALDO COAN (TESTEMUNHA)

OLMIRO CLAUDIANO TEIXEIRA CAVALHEIRO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008509-45.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Preliminarmente, consigno a retificação da autuação, uma vez que o 

cadastro das partes e das testemunhas estava incorreto. 2. Para 

cumprimento do ato deprecado, designo audiência para oitiva das 

testemunhas para o dia 26 de novembro de 2018, às 14h00min. 3. 

Observe-se o disposto no artigo 455 do NCPC, bem como os artigos 393 e 

1.210 e seguintes da CNGC. 4. Comunique-se ao Juízo Deprecante. 5. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 30 de 

outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008509-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA CRISTINA DAL PAI LISE (REQUERENTE)

PAULO HENRIQUE DAL PAI (REQUERENTE)

RICARDO FRANCISCO DAL PAI (REQUERENTE)

LUIZ ANTONIO DAL PAI (REQUERENTE)

LUIZ GUSTAVO DAL PAI (REQUERENTE)

DANIELLA AUGUSTA DAL PAI (REQUERENTE)

ADEMAR FREDERICO MALAGURTI (REQUERENTE)

CLAUDIA MOREIRA DAL PAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR SCARSI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA OAB - MS6296 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLEONIR GOTARDO (TESTEMUNHA)

RENATO OLIVIR BASSO (TESTEMUNHA)

PATRICIO COAN (TESTEMUNHA)

REINALDO SALTARELLO (TESTEMUNHA)

RONALDO COAN (TESTEMUNHA)

OLMIRO CLAUDIANO TEIXEIRA CAVALHEIRO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008509-45.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Preliminarmente, consigno a retificação da autuação, uma vez que o 

cadastro das partes e das testemunhas estava incorreto. 2. Para 

cumprimento do ato deprecado, designo audiência para oitiva das 

testemunhas para o dia 26 de novembro de 2018, às 14h00min. 3. 

Observe-se o disposto no artigo 455 do NCPC, bem como os artigos 393 e 

1.210 e seguintes da CNGC. 4. Comunique-se ao Juízo Deprecante. 5. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 30 de 

outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007402-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VENUS MARA SOARES DA SILVA OAB - MT0008677A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARPELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1007402-97.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) 

bancária(s) pertencente(s) ao(a,s) executado(a,s), procedo ao bloqueio 

dos valores e, para tanto, junto aos autos o extrato de protocolamento 

emitido pelo Sistema Bacenjud. 1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. 

Gestora Judiciária proceda o necessário para a vinculação do montante 

ao presente feito. 2. Em seguida, com fundamento no art. 854, §§ 2º e 3º, 

do Código de Processo Civil, intime-se o(a,s) executado(a,s), por meio de 

seu(s) advogado(s) constituído(s) ou, não o tendo, pessoalmente, para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão. 3. Decorrido o prazo acima, certifique-se a Sra. Gestora 

Judiciária se houve ou não apresentação de impugnação. 4. Na 

sequência, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste nos autos, oportunidade em que deverá juntar aos 

autos cálculo atualizado do débito exequendo. 5. Após, voltem-me 

conclusos. 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

17 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010623-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427/O (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BENEDITO DA SILVA (REQUERIDO)

LUIZ BENEDITO DA SILVA MERCADO - ME (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de intimação,(bem 

como informar o bairro), na cidade de Sinop, e , devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – adicionar o número do processo – cidade – 

bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010161-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTOMOVEIS E PECAS CAPRI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROQUETTE OAB - MA4953-A (ADVOGADO(A))

JUDSON LOPES SILVA OAB - MA4844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro Jacarandas, na cidade de Sinop, e , devendo para tanto recolher a 

guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008961-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUTILENE CUNHA PESSOA (AUTOR(A))

UGLA KETI CUNHA PESSOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME (RÉU)

GILVAN CHAGAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZAQUE DA SILVA OAB - MT24447/O (ADVOGADO(A))

ALEX DOMINGOS COTRIM OAB - MT22819/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008961-89.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Certifique-se sobre o decurso de prazo para 

apresentação de defesa por parte da requerida Imobiliária Vieira e Prado 

LTDA – ME. 2. Na sequência, expeça-se mandado de constatação, 

devendo o(a) Sr.(a) Oficial(a) de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 

certificar o estado do imóvel e identificar eventuais ocupantes, devendo 

ainda, instruí-lo com fotografias para melhor subsidiar o convencimento 

deste Magistrado. 3. Após, voltem os autos conclusos com urgência. 4. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 31 de outubro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010149-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

RENAN GARCIA BRUSCAGIN OAB - MT20665/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO MOREIRA GOULART OAB - MT0013439S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO FRANCI FRAPORTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1010149-83.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a parte exequente, por meio 

de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

nos autos o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, nos 

moldes do art. 290, CPC, art. 456, CNGC/TJMT, art. 46, parágrafo único da 

Resolução n. 03/2018-TJMT/TP e Portaria n. 844/2018-PRES, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, sem resolução de mérito. 

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 
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conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 31 de outubro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010406-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOMAR SERVICOS MINERAIS E FLORESTAIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANO ECCO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1010406-11.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Preliminarmente, registro que os 

presentes autos de embargos à execução tramitam em dependência ao 

feito sob n. 1004542-26.2017.8.11.0015. 2. Certifique-se a tempestividade 

dos presentes embargos à execução. 3. Em seguida, intime-se a parte 

embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando aos autos digitalização legível do documento sob Id. 16089661, 

sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. 4. Na sequência, voltem-me conclusos. 5. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 31 de outubro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010421-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HERALDO PEREIRA DE MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLYSON ARAUJO MENEZES OAB - MT24511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAMA RODRIGUES MARTINS (EXECUTADO)

ORLANDO MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1010421-77.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Considerando que não foram juntados 

documentos aptos para embasar a análise do pleito à assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, 

determino a intimação da parte exequente para, querendo, em 15 (quinze) 

dias, comprovar nos autos o preenchimento dos pressupostos legais para 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob pena de indeferimento. 

2. Concomitantemente, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando aos autos título executivo extrajudicial que se amolde a hipótese 

do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do aludido diploma 

legal. 3. Decorrido os prazos acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 31 de outubro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010436-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANI LEMES DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOLORES MARIA DOS SANTOS OAB - MT23196/O (ADVOGADO(A))

INDIANARA DOS ANJOS ROCHA OAB - MT22590/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILDA BARBOSA SOBRINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1010436-46.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Considerando que os documentos 

carreados aos autos não se mostram suficientes para análise do pleito à 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil, determino a intimação da parte exequente para, querendo, 

em 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o preenchimento dos 

pressupostos legais para concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

sob pena de indeferimento. 2. Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 31 

de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005491-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI BATISTA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO SERGIO DOS SANTOS OAB - MT22154/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE CASAGRANDE OAB - MT0021925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON DA SILVA PALMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005491-50.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que, nesta data, 

procedi com a retificação da autuação a fim de que conste a classe 

judicial correta. 2. Consoante se depreende da decisão de ID 11672504, a 

inclusão de restrição de transferência no veículo VW/Gol 1.0, ano/modelo 

2004/2004, placa JZT-8443, tem por escopo assegurar a possibilidade de 

retorno das partes ao “status quo ante”, haja vista que referido bem foi 

dado ao requerido como parte do pagamento do negócio jurídico 

entabulado entre as partes, o qual o autor pretende ver rescindido através 

do presente feito. 2.1. Desta feita, indefiro o pedido formulado pelo 

requerente em ID 15383381, vez que a restrição de transferência de 

veículo realizada através do Sistema RENAJUD não impede a emissão de 

um novo licenciamento, mas tão somente o registro de mudança, conforme 

disposto no manual do usuário do supracitado sistema 

(http://www.cnj.jus.br/images/programas/renajud/manual-renajud.pdf). 3. 

Cumpra-se a decisão de ID 11672504 e designe-se nova audiência de 

tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 

4. Cite-se a parte requerida, na forma requerida em ID 13083071, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 5. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 6. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 30 de 

outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 214683 Nr: 14696-28.2014.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DA SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 
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para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa de fls. 79. Prazo: 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 227256 Nr: 4013-92.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sady Elias Soletti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Núcleo 

de Sinop/MT - OAB:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto aos Embargos Monitórios de fls. 73/79. Prazo: 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 172530 Nr: 7630-65.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. O MADEIRAS LTDA, ARNALDO TEICHEIRA 

TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto as correspondências devolvidas de fls. 

110/111 verso. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 63777 Nr: 3466-04.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULCEMAR FERNEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:MT-3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados das partes de que 

encontra-se a disposição dos mesmos, nestes autos ofício para baixa na 

penhora conforme solicitado (fls. 228). Prazo para retirada: Quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 204722 Nr: 6768-26.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINÉZIO JOSÉ SCHINEIDER, NAIR CASSEL SCHENEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZM COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA., EDSON 

MARCOS MELOZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maurício Vieira Serpa - 

OAB:MT - 12.758

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para oferecimento de memoriais. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 207554 Nr: 9060-81.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. M. MADEIRAS LTDA. EPP, VANDERLEI 

GUADAGNIN, MARLICE TEREZINHA HOLZBACH GUADAGNIN, 

VANDERLEA GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue os depósitos das diligências do Oficial 

de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

Bairro Jardim Maringá, Bairro Centro e Setor Comercial, na cidade de 

Sinop/MT ( 3 endereços), e , devendo para tanto recolher a guia através 

do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 192520 Nr: 14220-24.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGÉRIO CORTES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO AUGUSTO PERINOTO, SOTTI & 

PERINOTO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO LUIZ KAISER - 

OAB:16254/MT, Luciana Marcolin Kaiser - OAB:16429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa de fls. 94. Prazo: 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 264995 Nr: 6515-67.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSCELITO DOS SANTOS TOSIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 – Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, recolha as guias para expedição de Carta 

Precatória a ser encaminhada para a Comarca de Rondonópolis/MT, com a 

finalidade de proceder a citação e demais atos, sendo que referidas guias 

que encontram-se disponíveis no site www.tjmt.jus.br

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225473 Nr: 3033-48.2015.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIRANIT MADEIRAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. V. LAMINADOS EIRELI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO 

- OAB:14583/MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ CARLOS 

MOREIRA DE NEGREIRO, para devolução dos autos nº 

3033-48.2015.811.0015, Protocolo 225473, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 245155 Nr: 15197-45.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY MACIEL COSTA, LUIZ ROGÉRIO 

SILVA, GRACIELA PUHL BIF SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, indicar um endereço para citação, bem como 

efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça e/ou recolha as guias 

para expedição de Carta Precatória , a fim de proceder o cumprimento de 

citação, e , devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – adicionar o 

número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o 

bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e 

gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior expedição de 

mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 269226 Nr: 9294-92.2016.811.0015

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTRUTURAS METÁLICAS CAMIANSKI LTDA, JSC 

ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA EPP, VITÓRIA PERFILADOS DE AÇO 

LTDA EPP, NORTÃO COMERCIO DE PERFILADOS DE AÇO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT-6.218, ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - OAB:21814/O, 

CAMILA SILVA ROSA - OAB:15.100/MT, DAIANE FERREIRA CLARO 

ROSSAFA BARRACHI - OAB:21.127-B/MT, DANIELLA MARIA LIMA 

SILVA GOMES - OAB:12.687-B, EDNEY LUIZ HEBERLE - 

OAB:15.191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, 

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, JORGE 

AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A/MT, JORGE JERONIMO 

GONSO - OAB:10217, LUCA RIZZATTI MANDES - OAB:20974/O, 

VERÔNICA L. CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:OAB/MT 7.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intimem-se os subscritores dos pedidos de fls. 1.063/1.088, 

1.596/1.623, 3.368/3.416 e 3.534/3.538 para que, havendo interesse na 

habilitação dos créditos, procedam ao ajuizamento da respectiva 

habilitação nos termos do art. 10 da Lei n. 11.101/2005, sob pena de 

preclusão. Acaso necessário, promova-se o respectivo impulsionamento.

2. Desde já fica autorizado o desentranhamento da petição e documentos 

de 1.596/1.623 ao subscritor do pedido.

3. Intimem-se as recuperandas, por meio de seus procuradores, para que 

apresentem as certidões negativas de débitos tributários, de acordo com a 

disposição legal contida no artigo 57 da Lei nº 11.101/2005, no prazo de 

15 (quinze) dias.

4. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

5. Em seguida, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 120885 Nr: 62-66.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELI BUZIN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

Bairro Jardim América na cidade de Sinop/MT, e , devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – adicionar o número do processo – cidade – 

bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010167-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO GARCIA JUNIOR (EXECUTADO)

BURGER GRILL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIS FERNANDO ALVES GALAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1010167-07.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. Expeça-se a 

competente certidão de admissão judicial da execução, nos moldes do art. 

828 do Código de Processo Civil, desde que devidamente recolhidas as 

respectivas custas. 7.1. Deverá a parte exequente comprovar nos autos, 

em 10 (dez) dias, as averbações efetivadas, sob pena de cancelamento 

(art. 828, §§ 1º e 3º, CPC). 8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 30 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009633-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDES DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (RÉU)

IVANILDO R VIEIRA (RÉU)

IVANILDO RAMOS VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009633-63.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE 

DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL, RESTITUIÇÃO DOS VALORES 

COBRADOS INDEVIDAMENTE, INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, ajuizado por José Fernandes de 

Figueiredo em desfavor de Ivanildo Ramos Vieira, Camping Club Portal da 

Amazônia e Ivanildo R Vieira – Camping Club Imóveis, alegando, em 

apertada síntese que, em 06/11/2007 e 07/01/2008, adquiriu dois imóveis 

localizados Condomínio Camping Club Portal da Amazônia: no lote de nº 04, 

quadra 24, setor 02 e lote nº 29, quadra 19, setor 01. Segue narrando que 

ficou acordado no contrato firmado em 06/11/2007, o pagamento mensal 

de taxa de manutenção de condomínio no importe de R$ 54,00 (cinquenta 

e quatro reais) e taxa de limpeza de lote no valor de R$ 42,50 (quarenta e 

dois reais e cinquenta centavos). Afirma que no contrato entabulado em 

07/01/2008, ficou estipulado o pagamento mensal de taxa de manutenção 

de condomínio no percentual equivalente a 10% sobre o salário mínimo 

vigente à época do vencimento, cuja cobrança teve início em 28/02/2008, 

bem como a taxa de limpeza, no percentual de 8,33% sobre o salário 

mínimo vigente à época do vencimento. Todavia, discorre que inobstante o 

pagamento dos valores acima citados, o condomínio nunca existiu e os 

serviços jamais foram prestados. Alega, também, que os requeridos não 

forneceram a escritura pública do imóvel, bem ainda, que a energia elétrica 

do condomínio foi doada para a CEMAT, porém, os requeridos continuam 

cobrando a taxa referente ao consumo de energia elétrica. Desta feita, 

pugna, em sede de tutela de urgência, para seja determinado a parte 

requerida que se abstenha de incluir seus dados nos órgãos de proteção 

ao crédito, bem como de efetuar a cobrança referente às taxas 

condominiais e de limpeza, vencidas e vincendas. A inicial veio 

acompanhada dos documentos de ID 15633931 e 15644629. É O BREVE 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: 1. Inicialmente, sem prejuízo de 

ulterior revogação, DEFIRO, por ora, o pedido de gratuidade da justiça, em 

conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. O benefício 

compreende as isenções constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do 

Código de Processo Civil. 2. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela 

de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do 

referido dispositivo legal, a tutela de urgência, não será concedida se 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3. Oportuno 

pontuar que os pressupostos supramencionados são concorrentes, de 

forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória. 4. 

Com tais considerações, percebe-se, no caso vertente, que é de rigor o 

indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, 

uma vez que ausentes os requisitos legais autorizadores para tanto, 

constantes do artigo 300 do CPC. Explico. 5. Verifica-se que o requerente 

pretende seja a parte requerida compelida a se abster de efetuar a 

cobrança relativa às taxas condominiais e de limpeza, vencidas e 

vincendas, além de não proceder com a inclusão de seus dados nos 

órgãos de proteção ao crédito em virtude das supracitadas taxas. 6. 

Compulsando o conjunto probatório dos autos, denota-se que para 

comprovar suas assertivas, o requerente acostou aos autos o contrato de 

compromisso de compra e venda firmado entre as partes e adendo 

contratual, recibo de pagamento de IPTU, recibo de pagamento de taxa de 

condomínio; relatório do IPTU; Termo de Ajustamento de Conduta 

entabulado pelo primeiro requerido com o Ministério Público Estadual; termo 

de doação da rede de energia elétrica; imagens e reportagens sobre o 

“bairro”. No entanto, referidos documentos não são suficientes para 

caracterizar, de plano, a plausibilidade do direito invocado, notadamente 

quanto ao descumprimento da obrigação pelos requeridos. 7. Com isso, se 

mostra prematuro determinar o cancelamento da cobrança da taxa de 

condomínio e limpeza, uma vez que não há demonstração efetiva de que 

os valores pagos pelo requerente estão sendo utilizados para outros fins, 

sendo imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a 

ampla defesa do requerido, de modo que, somente após regular instrução 

probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte. 8. Desse 

modo, com fundamento no artigo 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de 

urgência. 9. Por conseguinte, designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 10. 

Cite-se e intime-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 12. Deverá constar no 

mandado que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 13. Intimem-se, sendo o requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 14. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Sinop/MT, 30 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010574-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DA SILVA GONZAGA ALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010574-13.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que, nesta data, 

procedi com a retificação da autuação a fim de que conste a classe 

judicial correta. 1.1. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento 

no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 2. 

Tendo em vista que se trata de pretensão de recebimento de eventual 

diferença relativa ao seguro DPVAT por incapacidade, a realização de 

prova pericial é essencial ao deslinde do feito. Ademais, é sabido que a 

viabilização de acordo entre as partes depende da realização de tal prova, 

de modo que, a fim de dar maior celeridade ao feito e visando obter a 

composição entre as partes, determino a produção de prova pericial, que 

deverá ser realizada pelo IML, a fim de quantificar o percentual das lesões 

decorrente do acidente de trânsito. 3. Oficie-se ao IML comunicando a 

nomeação de um dos médicos daquela instituição para a realização da 

perícia, enviando cópia dos quesitos a seguir expostos, solicitando que o 

laudo seja enviado a este juízo no prazo de 30 (trinta) dias: a) As lesões 

apontadas pela autora são decorrentes de algum acidente, mormente o 

mencionado na inicial? b) Em razão da lesão, está a parte autora 

impossibilitada de exercer qualquer atividade laboral e cotidiana? c) A 

referida lesão resultou em invalidez ou incapacidade permanente para a 

parte autora? Tal invalidez/incapacidade é definitiva ou provisória? d) 

Havendo invalidez/incapacidade, qual o grau de extensão, de acordo com 

o disposto na tabela emitida pelo CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS 

PRIVADOS – CNSP? 4. A parte autora deverá comparecer perante o IML, 

com os documentos necessários, a fim de se submeter à perícia, no prazo 

de 10 (dez) dias. 5. Vindo o laudo aos autos, designe-se audiência de 

tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 
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6. Cite-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 7. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 8. Intimem-se, sendo a requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 9. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 31 de outubro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009033-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EWERTON ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009033-42.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão pelo 

Decreto-Lei nº 911/69, ajuizada por Banco Volkswagen S/A em desfavor 

de Ewerton Alves de Souza, pugnando pela concessão da medida liminar, 

em virtude do inadimplemento das parcelas do contrato firmado entre as 

partes. A liminar foi parcialmente deferida em ID 15524280. Em ID 

16237589/16237779, foi apresentada, tempestivamente (ID 16243424), 

contestação e documentos pelo espólio do requerido Ewerton Alves de 

Souza, representado pela viúva e inventariante, Ana Rodrigues Lara de 

Souza, argumentando, em suma, que quando da contratação do 

financiamento, o requerido também contratou um seguro para quitação de 

eventuais débitos relativos ao referido contrato, inclusive, em virtude de 

causa “morte”. Segue explicando que o requerido Ewerton faleceu em 

10/04/2017 e apesar de comunicar a segurado e o banco, ora requerente, 

acerca do fatídico evento, estes se recusaram a quitar o restante da 

dívida do aludido contrato. Explica que em decorrência da negativa da 

cobertura securitária, foi proposta uma ação declaratória visando à 

quitação do contrato (nº 1008780-88.2017.8.11.0015), em desfavor do 

banco e da segurada, em 21/07/2017, junto a Vara Especializada dos 

Juizados Especiais desta Comarca, a qual se encontra pendente de 

julgamento. Relata que o requerente agiu de má-fé ao ajuizar a presente 

demanda de busca e apreensão em 12/09/2018, em razão de ser 

conhecedor de todo o imbróglio supracitado e de já ter apresentado 

contestação no bojo dos autos de nº 1008780-88.2017.8.11.0015, em 

05/10/2017. Por tais razões, pugna pela revogação da liminar, com a 

imediata restituição do bem apreendido em favor da requerida, bem ainda, 

para seja aplicada multa por litigância de má-fé ao requerente. É O BREVE 

RELATÓRIO. DECIDO: 1. Em detida análise dos autos, verifica-se que foi 

ajuizada ação declaratória - PJ-e nº 1008780-88.2017.8.11.0015, pelo 

espólio do requerido em desfavor do Banco Volkswagen S/A, ora 

requerente, e da seguradora Cardif do Brasil Seguros Vida e Previdência 

S/A, na data de 05/10/2017, junto a Vara Especializada dos Juizados 

Especiais desta Comarca, visando, liminarmente, a suspensão da 

cobrança das parcelas do contrato que embasa a presente demanda de 

busca e apreensão pelo Decreto-Lei nº 911/69, bem como a abstenção de 

inclusão dos dados nos órgãos de proteção ao crédito e da prática de 

qualquer medida judicial visando a reintegração de posse e ou busca e 

apreensão do veículo objeto do financiamento. No mérito, busca a 

condenação da parte requerida ao pagamento da apólice do seguro e a 

consequente quitação integral do financiamento pendente sobre o veículo, 

mais eventuais despesas, assim como ao pagamento de indenização por 

danos morais (ID 16237778). 2. Destarte, infere-se que, de fato, o 

requerente já detinha conhecimento acerca dos termos do referido feito, 

porquanto apresentou defesa naqueles autos na data de 05/10/2017, 

vindo a propor a ação em tela em 12/09/2018. 3. Assim sendo, diante do 

cotejo analítico dos autos e considerando o poder geral de cautela (artigo 

139 do CPC), determino a imediata suspensão, por ora, da decisão 

prolatada em ID 15524280. 3.1. Por conseguinte, tendo em vista que não 

há informação nos autos com relação ao cumprimento do mandado 

expedido em ID 16181688, determino que a(o) oficial(a) de justiça 

responsável pelo cumprimento da supracitada ordem seja comunicado 

para que promova o imediato recolhimento do mandado. 3.2. Caso o 

referido mandado de busca e apreensão seja positivo, determino seja o 

requerente intimado para que proceda a imediata restituição do bem 

descrito na inicial, sob pena de aplicação de multa diária em caso de 

descumprimento da presente determinação, devendo a inventariante do 

espólio requerido ser nomeada como fiel depositária, sendo advertida de 

que se sujeitará às cominações legais de fiel depositário. 3.3. Caso o 

referido mandado de busca e apreensão seja negativo, deverá a 

inventariante do espólio requerido ser nomeada como fiel depositária, 

sendo advertida de que se sujeitará às cominações legais de fiel 

depositário. 4. Na sequência, intime-se a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, notadamente no que tange a 

alegação da contratação de seguro para quitação do débito contratual, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de preclusão, em 

conformidade com os artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. 5. 

Intime-se. Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. Sinop/MT, 31 de 

outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010472-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN GARCIA BRUSCAGIN OAB - MT20665/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO MOREIRA GOULART OAB - MT0013439S (ADVOGADO(A))

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RODRIGUES LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1010472-88.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Preliminarmente, com fulcro no art. 32, 

§ 5º, da Resolução n. 03/2018-TJMT/TP, determino e procedo a exclusão 

dos documentos sob Ids. 16142599, 16142613, 16142612, 16142611, 

16142610, 16142609, 16142608, 16142606, 16142605, 16142604 e 

16142601, uma vez que foram juntados em duplicidade. 2. Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829 c/c art. 831 do Código de Processo Civil). 2.1. No caso de não 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo 

Civil). 2.2. No caso de pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do 

Código de Processo Civil). 3. Não paga a dívida atualizada, os juros 

moratórios, as custas processuais e os honorários advocatícios no prazo 

de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). Oficial(a) de Justiça proceder à 

penhora e a avaliação de tantos bens quantos bastem para o pagamento 

da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil). 4. Se 

o(a) Oficial(a) de Justiça não encontrar a parte executada, deverá o(a) 

mesmo(a) arrestar da parte executada tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 

1º a 3º, do Código de Processo Civil. 5. Realizada a penhora, intime-se 

pessoalmente a parte executada da penhora, caso não tenha advogado 
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constituído nos autos, ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação 

no Diário da Justiça Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da 

penhora, caso tenha advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, 

“caput”, e §§ 1º e 2º, c/c art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código 

de Processo Civil). 5.1. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito 

real sobre imóvel, e sendo a parte executada pessoa física e casada, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada, nos termos fixados 

pelo item "5" da presente decisão interlocutória (art. 842 do Código de 

Processo Civil). 6. No ato de intimação da parte executada da penhora, 

cientifique-se o mesmo que poderá, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor à execução 

por meio de embargos à execução (art. 914 c/c art. 915 do Código de 

Processo Civil). 7. Defiro os benefícios contidos no art. 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil. 8. Expeça-se a competente certidão de 

admissão judicial da execução, nos moldes do art. 828 do Código de 

Processo Civil, desde que devidamente recolhidas as respectivas custas. 

8.1. Deverá a parte exequente comprovar nos autos, em 10 (dez) dias, as 

averbações efetivadas, sob pena de cancelamento (art. 828, §§ 1º e 3º, 

CPC). 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 31 

de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008795-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL JOSE BIANCHI (EXECUTADO)

MARCELO BIANCHI (EXECUTADO)

EDILSON AFONSO BIANCHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1008795-23.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Preliminarmente, com fulcro no art. 32, 

§ 5º, da Resolução n. 03/2018-TJMT/TP, determino e procedo a exclusão 

dos documentos sob Ids. 15164973, 15164989, 15165006, 15165021, 

15165036, 15165050, 15165072, 15165085, 15165105, 15165121, 

15165139 e 15165150, uma vez que foram juntados em duplicidade. 2. 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil). 2.1. No caso de não pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, 

do Código de Processo Civil). 2.2. No caso de pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Não paga a 

dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais e os 

honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). 

Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 4. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 5. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 5.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "5" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 6. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 31 de outubro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010451-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN GARCIA BRUSCAGIN OAB - MT20665/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO MOREIRA GOULART OAB - MT0013439S (ADVOGADO(A))

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERENICE MARIA BATTIROLA GOETZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1010451-15.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. Expeça-se a 

competente certidão de admissão judicial da execução, nos moldes do art. 

828 do Código de Processo Civil, desde que devidamente recolhidas as 

respectivas custas. 7.1. Deverá a parte exequente comprovar nos autos, 

em 10 (dez) dias, as averbações efetivadas, sob pena de cancelamento 

(art. 828, §§ 1º e 3º, CPC). 8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 31 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001196-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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DE LIMA & DE LIMA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR OAB - MT23591/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIDROVIAS DO BRASIL - MIRITITUBA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001196-33.2018.8.11.0015. AUTOR(A): DE LIMA & DE 

LIMA LTDA - ME RÉU: HIDROVIAS DO BRASIL - MIRITITUBA S.A. Vistos, 

etc... Cite-se a ré para que efetue o pagamento do débito, devidamente 

acrescido de 5% de honorários advocatícios, ou ofereça embargos, tudo 

no prazo de 15 dias, art. 701 e 702 do referido diploma. Faça constar no 

mandado que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da 

exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 

execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, a devedora 

poderá requerer que lhe sejam permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês, art. 701, § 5º do CPC. Fica advertida que se no referido 

prazo não oferecer embargos, o mandado de citação converter-se-á em 

título executivo judicial, art. 701, § 2° do CPC. Havendo pagamento no 

prazo legal, a ré será isenta do pagamento de custas processuais, art. 

701, § 1º do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010483-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE PONTES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010483-20.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: VALDIRENE PONTES 

DOS SANTOS Vistos, etc... Com fundamento no art. 3º, § 12 do Decreto 

Lei nº 911/69, determino que se cumpra a decisão de ID. 16153868, 

expedindo-se o competente mandado de busca e apreensão visando 

apreender o veículo descrito na inicial, depositando-o nas mãos do 

representante legal do autor. Executada a liminar, cite-se a requerida, nos 

termos da referida decisão e após, cumpra-se o disposto no art. 3º, § 13 

do Decreto Lei nº 911/69, comunicando o juízo originário, via malote digital, 

para que providencie a intimação da instituição financeira para retirar o 

veículo do local depositado no prazo de 48 horas, encaminhando-lhe cópia 

do mandado e das certidões do Sr. Oficial de Justiça. Decorrido o referido 

prazo, arquive-se com as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007002-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLENE TOMKIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007002-49.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: LOTTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EXECUTADO: GISLENE TOMKIEL 

VISTOS, ETC... Cite-se a executada para que no prazo de três dias efetue 

o pagamento da dívida, sob pena de penhora e avaliação, podendo, no 

prazo de 15 dias oferecer embargos, independente da segurança do 

Juízo, ou requerer o pagamento do débito em até seis parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, com depósito de 

30%, mais custas e honorários. Recaindo a penhora em bem imóvel, 

intime-se a executada, e seu cônjuge, se casada for, para conhecimento. 

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver depositário judicial, 

como é o caso, os bens ficarão em poder da exequente, salvo nos casos 

de difícil remoção ou quando anuir a exequente, hipótese em que os bens 

poderão ficar depositados em poder da executada, e também porque o 

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos. Não sendo encontrado a executada, procedo ao Sr. Oficial de 

Justiça de acordo com o que determina o art. 830 e § 1º do novo CPC, e a 

exequente o que determina os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, 

havendo pagamento integral no prazo de três dias, reduzo-os pela 

metade. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010474-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO RAMOS VIEIRA (REQUERENTE)

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REQUERENTE)

IVANILDO R VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REBEKA VIEIRA OAB - MT14392/A (ADVOGADO(A))

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON HENRIQUE DA SILVA (REQUERIDO)

SOLANGE PEREIRA PEGHIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1010474-58.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

IVANILDO RAMOS VIEIRA, IVANILDO R VIEIRA, CAMPING CLUB PORTAL 

DA AMAZONIA REQUERIDO: SOLANGE PEREIRA PEGHIN, MARLON 

HENRIQUE DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação de não 

fazer impeditiva de obra nova com pedido de tutela de urgência que 

Camping Club Portal da Amazônia Condomínio Recreativo e Residencial e 

outro movem contra Solange Pereira Peghin e Marlon Henrique da Silva. 

Aduzem os requerentes que venderam para ao Sr. Ronildo Pinheiro de 

Souza o imóvel denominado Lote 01, da Quadra 05, com frente para a Av. 

Matrinchã, medindo 14m x 22,5m, setor 1 – residencial, localizado no 

Loteamento Fechado Camping Club, e que o contrato entabulado entre as 

partes “é muito claro com relação às normas para construção na área 

interna do Camping Club (delimitada pela portaria de acesso) que é 

EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL, uma vez que o projeto da planta 

imobiliária, conforme noticia o contrato de compra e venda e os Estatutos 

vigentes desde a fundação do empreendimento no ano de 1.993, destina 

setores específicos de construção, uma área externa para uso específico 

comercial e a área interna para fins residenciais” Esclarecem que em 

seguida o imóvel foi vendido à requerida Solange, a qual tinha plena 

ciência do caráter residencial do setor em que adquiriu o terreno. Afirmam 

que em julho deste ano iniciou-se uma construção no referido terreno sem 

que a administração do loteamento fosse informada, sendo que realizaram 

diligências e constataram que o lote havia sido vendido para o requerido 

Marlon Henrique da Silva, o qual informou que estava construindo um 

mercado sobre o terreno. Alegam que informaram ao requerido Marlon que 

o setor onde se encontra o terreno é exclusivamente residencial, sendo 

proibida a construção de imóveis comerciais na localidade, no entanto ele 

alegou que não iria paralisar a obra. Desta forma ingressaram com a 

presente ação a fim de que seja determinado ao requerido que se 

abstenha de prosseguir com a construção da obra comercial que está 

sendo realizada no lote 01, da quadra 05, setor residencial do Camping 

Club. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do novo CPC que 

“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Conforme se depreende do contrato de 

compra e venda de título ID 16143749, os requerentes venderam o título de 

sócio proprietário nº 898/07-10501, vinculado ao terreno objeto desta 

ação ao Sr. Ronildo Pinheiro de Sousa, onde consta expressamente que o 

imóvel deverá ser destinado para fins residenciais, devidamente 

caracterizado na planta imobiliária da empresa Camping Club Imóveis. 

Através do termo de transferência ID 16143749, o Sr. Ronildo vendeu 

seus direitos sobre dito imóvel à requerida Solange Pereira Peghin, onde 
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consta que ela firmou perante o condomínio requerente, o compromisso de 

obedecer as normas para construções e edificações vigentes, e a 

obrigação de, antes do início da construção, apresentar o projeto a ser 

construído para obter a autorização prévia do condomínio para a 

construção. Ocorre que ela vendeu o referido imóvel ao requerido Marlon, 

conforme se verifica através do contrato ID 16143751, do qual o 

condomínio/requerente não foi cientificado, enquanto que a fotografia ID 

16143771 e a declaração ID 16143751 evidenciam que o requerido Marlon 

encontra-se construindo um imóvel comercial no terreno situado em setor 

residencial, o que evidencia a probabilidade do direito dos autores. Em 

caso análogo, os Tribunais Pátrios assim tem decidido: AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER Direito de vizinhança - Loteamento residencial - 

Restrições convencionais e municipais de uso da propriedade Destinação 

comercial Inadmissibilidade - Limitações que não ofendem o ordenamento 

jurídico e são comuns em loteamentos, podendo, inclusive, serem maiores 

do que as regras de cunho legal e administrativo Prescrição Prazo que tem 

início a partir da violação do direito pelo novo proprietário - Irrelevância do 

antigo proprietário ter utilizado o imóvel de forma irregular Fato que não 

enseja direito adquirido ao desobediente e nem ao terceiro adquirente 

Prescrição inocorrente Abstenção de uso comercial determinada - 

Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação 0014766-18.2011.8.26.0602; 

Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de Sorocaba - 7ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2014; Data 

de Registro: 11/12/2014) A ordem para que a construção seja interrompida 

não é irreversível, eis que poderá ser revogada a qualquer momento, com 

o consequente prosseguimento da construção. Pelo exposto, uma vez 

presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, defiro o pedido de 

tutela de urgência para determinar que os requeridos “se abstenham de 

continuar a construção da obra comercial que está sendo realizada no 

Lote 01, da Quadra 05, no setor residencial do Camping Club, cidade de 

Sinop”, imediatamente, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 

em caso de descumprimento desta decisão, e/ou de molição por ordem 

deste juízo. Expeça-se o competente mandado de obrigação de não fazer. 

Considerando que os requerentes manifestaram não ter interesse na 

realização da audiência de conciliação/mediação, cumprida a liminar, 

determino a citação dos requeridos para integrarem a relação processual, 

intimando-os para que se manifestem em cinco dias sobre o interesse ou 

não na realização da referida audiência. Havendo interesse, façam-me os 

autos cls. para designar audiência de conciliação, caso contrário, ficarão 

os requeridos advertidos de que o prazo para a contestação tem início a 

partir do protocolo do pedido de cancelamento da audiência, art. 335, II do 

CPC, ou após o prazo de 05 dias concedidos para sua manifestação. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 246596 Nr: 16225-48.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DE MATTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMART WMB COMÉRCIO ELETRÔNICO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE MATTOS PEREIRA 

- OAB:OAB/MT 8718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ALMEIDA - OAB:SP/ 

164.322-A

 Processo nº 16225-48.2015

Vistos, etc...

 Defiro o pedido de fls. 139, e consequentemente, designo audiência de 

conciliação para o dia 07/11/2018, às 17:00 horas, a qual será realizada 

na sala 48 do Fórum desta Comarca, devendo as partes e/ou seus 

procuradores com poderes para transigir a ela comparecer.

Não sendo obtida a conciliação, façam-me os autos cls. para sentença.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 187441 Nr: 8684-32.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH DE SOUZA FREITAS PAJANOTI, 

ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Intimar o Dr. JEAN CARLOS ROVARIS, advogado do autor, e o Dr. DIEGO 

GUTIERREZ DE MELO, advogado da requerida, de que fora designado o 

dia 08/11/2018, às 15:00 horas para a realização da audiência de tentativa 

de conciliação, à realizar-se neste juízo, Fórum da Comarca de Sinop - MT, 

Praça dos Três Poderes, 175, Centro, em Sinop - MT, à qual deverão 

comparecer as partes e/ou seus procuradores com poderes para 

transigir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 179401 Nr: 166-53.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SCHIMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIVALDO PACHI, ANDRÉ LUIZ PACHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL QUINTELLA - OAB:9.563 

-OAB/ MT, SANDRA CORREA DE MELLO - OAB:19680/O

 Processo nº 166-53.2013

Vistos, etc.

Intime-se o exequente para que dê prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito em cinco dias, sob pena de extinção, e 

quedando-se inerte, intime-se pessoalmente o exequente consignando a 

mesma advertência.

Quedando-se inerte, intimem-se os executados para que cumpram o 

disposto no art. 485, § 6º do CPC e Súmula nº 240 do STJ no prazo de 

cinco dias, e em seguida façam-me os autos cls. para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 107641 Nr: 14513-67.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGO CORBANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS FELICIO GARCIA - 

OAB:MT-11.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10212/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:MS/8125/MT8194A

 (...) Deverá o Banco/Réu apresentar os extratos das contas poupança do 

Autor (contas poupança de nº 8195755 – fls. 38, e nº 1145093 – fls. 

39/40), para que a sentença possa ser liquidada, sob pena de não poder 

questionar os cálculos que forem apresentados pelo autor.Considerando 

que o Banco Réu sucumbiu na maior parte dos pedidos, nos termos do 

parágrafo único do artigo 86 do CPC, CONDENO-O ao pagamento das 

custas processuais, bem como em honorários advocatícios em favor do 

patrono do Autor, os quais arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º, do CPC.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja 

manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os 

autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop, 30 de outubro de 

2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 168623 Nr: 3602-54.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁGUEDA DOROTÉIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158 OAB/MT, GILBERTO JACOB - OAB:11414/MT, 

HELIO FRANCISCO SAUER - OAB:11.305 OAB/RS, SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603/B, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 Processo nº 3602-54.2012

Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão de fls. 139, fazendo-me os autos cls. para 

sentença.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 163491 Nr: 11401-85.2011.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RIBEIRO FURTADO BLANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA, BRASIL 

TELECOM S/A, VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RIBEIRO 

FURTADO BLANCO - OAB:13292/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARYSTÓBULO DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:OAB/SP 82.329, CARMIELI VESZ - OAB:14.190 MT, 

CLÁUDIO MAURO HENRIQUE DAÓLIO - OAB:172.723-SP, MAURO 

EDUARDO LIMA DE CASTRO - OAB:146791/SP

 Autos nº 11401-85.2011

Vistos, etc...

Trata-se de “medida cautelar de exibição de documentos” ajuizada por 

Ana Carolina Ribeiro Furtado Blanco em face de Vivo S/A e outros, que se 

encontra em fase de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, as partes, por petição de fls. 296/298, informaram 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a suspensão do feito.

O acordo foi homologado e o processo suspenso, fls. 299.

Por fim, a Executada, por petição de fls. 300/302, informou que o acordo 

foi devidamente cumprido.

Diante disso, homologo por sentença o acordo celebrado às fls. 296/298, 

julgando extinta a fase de cumprimento de sentença, o que faço com 

fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC.

Custas, conforme sentença de fls. 281/292.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 30 de outubro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 170423 Nr: 5487-06.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO JERONIMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:258420/SP, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/SP 

128341, NIZIA CRISTINA TIEMI OAKI - OAB:OAB/SP 214.154, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 12.208 A, THAYS FREITAS 

GOMES - OAB:261243

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a impugnação ao 

cumprimento de sentença apenas para ilidir o excesso de execução 

decorrente do equívoco no termo inicial da correção monetária nos 

cálculos de fls. 215, no entanto deixo de homologar os cálculos 

apresentados pelo impugnante às fls. 221, eis que, como dito, foi utilizado 

índice diverso do INPC, além de não ter abrangido as custas 

processuais.Desde já apresento os cálculos corretos:Condenação e 

honorários atualizados até a data do pagamento: Custas processuais 

atualizadas até a data do pagamento: Saldo atualizado a ser levantado 

pelo exequente/impugnado: Expeça-se o competente alvará de 

levantamento da importância acima indicada em favor do exequente, 

conforme requerido na petição de fls. 212/214, intimando-se pessoalmente 

o exequente.Após, expeça-se em favor do banco/executado o 

competente alvará de levantamento do saldo remanescente, intimando-se 

pessoalmente o seu representante legal.Considerando que o executado 

quitou integralmente a dívida, julgo extinta a fase de execução de 

sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC.Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas legais.P.R.I.CCLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 76516 Nr: 4911-23.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMAZÉNS GERAIS CASONATTO LTDA., 

AGENOR CASONATTO, SADY CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7691-MT

 Autos nº 4911-23.2006

Vistos, etc...

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Unibanco 

– União de Bancos Brasileiros S/A em face de Armazéns Gerais 

Casonatto Ltda e outros.

 Após a citação dos Executados, por petição de fls.463/469, as partes 

informaram que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a suspensão da ação.

Diante disso, homologo por sentença o acordo celebrado às fls. 463/469, 

julgando extinta a execução de título extrajudicial, o que faço com 

fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC.

Expeça-se o necessário, em especial, liberem-se todas as eventuais 

penhoras existentes nos autos.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 30 de outubro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 152033 Nr: 358-54.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINOSSERRA ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS FRAGA DE OLIVEIRA 

- OAB:27570-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. JORGE LUIS FRAGA DE OLIVEIRA para 

que no prazo de cinco dias manifeste-se requerendo o que de direito, 

acerca da devolução da carta precatória expedida à Comarca de Alto 

Araguaia/MT, juntada aos autos às fls.179/200.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 243679 Nr: 14277-71.2015.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEANE DE MELO SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:3.911/MT, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:18930

 Processo nº 14277-71.2015

Vistos, etc...

Defiro o pedido de fls. 432/433.

Expeça-se a competente Carta Precatória para a comarca de 

Morrinhos/GO, a fim de tomar o depoimento da testemunha arrolada pela 

autora.

Oficie-se ao juízo de São Feliz do Araguaia/MT, solicitando a devolução da 

carta precatória expedida às fls. 360, independentemente de cumprimento.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 177136 Nr: 12915-39.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA ALVORADA LTDA., ILO OSCAR 

SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE FREITAS PICCININI 

- OAB:15664/MT, GILCENO CALEFFI - OAB:19.010, GIOVANNA DE 

FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE 

PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT

 Processo nº 12915-39.2012

Vistos, etc...

Designo o dia 03/12/2018, as 13:00 horas, na escrivania da 3ª Vara Cível 

desta Comarca, Fórum de Sinop, data, hora e local para o início dos 

trabalhos periciais.

Ciência aos senhores assistentes técnicos, estes se indicados 

tempestivamente.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 137/138.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 167406 Nr: 2267-97.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATULAB LABORATÓRIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H O DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA MEGUMI IIDA - 

OAB:95740/SP, LUCIANA CHADALAKIAN DE CARVALHO - 

OAB:133.551-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2267-97.2012

Vistos, etc...

Considerando que a devedora foi devidamente intimada, e ainda assim 

quedou-se inerte, fls. 84, com fundamento no art. 523, § 1º, condeno a 

executada à multa de 10% e fixo honorários advocatícios em 10%.

Expeça-se o competente mandado de penhora, avaliação e remoção de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Efetuada a penhora, determino a imediata remoção do bem, pois, conforme 

dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens poderão ser depositados em 

poder da executada nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

exequente, e também por que o Supremo Tribunal Federal declarou 

inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, independentemente da 

hipótese, salvo em caso de alimentos.

Não sendo encontrados bens em nome da devedora, intime-se a 

exequente para que indiquem bens passiveis de penhora, sob pena de 

arquivamento.

Independentemente da segurança do juízo, intime-se a executada para, 

querendo, no prazo de 15 dias, impugnar o cumprimento da sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 109553 Nr: 1897-26.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEI APARECIDO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JD RECUPERADORA AUTOMOTIVA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT, SILVIA HELENA SCHIMIDT - OAB:12.639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 122/2009

Vistos, etc...

Cumpra-se a decisão de fls. 72.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 173110 Nr: 8261-09.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISSELE PEREIRA ROYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER DA SILVA 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Processo nº 8261-09.2012

Vistos, etc...

Cumpra-se a decisão de fls. 142.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 249398 Nr: 17919-52.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVIOSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TABOCAS PARTICIPAÇOES 

EMPREENDIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR DOS SANTOS BORGES - 

OAB:16.648-MT, VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - OAB:MT-13.450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE ASSIS MARTINS - 

OAB:OAB/ MG 100246, EDUARDO PIMONT POSSAS - OAB:99149

 Processo nº 17919-52.2015

Vistos, etc...

Intime-se a Exequente para que, no prazo de cinco dias, informe se o 

acordo foi devidamente cumprido, sob pena de seu silêncio ser 

interpretado positivamente, com a consequente extinção do feito.

Quedando-se inerte, intime-se pessoalmente o representante legal da 

Exequente, consignando as mesmas advertências.

Transcorrido o prazo, façam-me os autos cls. para deliberação.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 131067 Nr: 10283-11.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DA SILVA MINÕS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT- 9.084 -

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A, THAÍS FÁTIMA DOS SANTOS 

CAMARGO - OAB:MT- 7424-B

 Processo nº 10283-11.2010

Vistos, etc...

 Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

 Aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 15 dias, 

e, mantendo-se inerte, arquive-se.

 Havendo manifestação dentro do período de seis meses, desarquivem-se 

os autos, sem ônus para as partes.

 Havendo pedido para cumprimento de sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação em 15 dias, sob pena de multa de 

10% sobre o valor da condenação e mais honorários advocatícios em 

10%, ficando ciente que findo o prazo sem pagamento inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, 

conforme art. 525 do CPC.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 169753 Nr: 4768-24.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Processo nº 4768-24.2012

Vistos, etc...

 Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

 Aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 15 dias, 

e, mantendo-se inerte, arquive-se.

 Havendo manifestação dentro do período de seis meses, desarquivem-se 

os autos, sem ônus para as partes.

 Havendo pedido para cumprimento de sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação em 15 dias, sob pena de multa de 

10% sobre o valor da condenação e mais honorários advocatícios em 

10%, ficando ciente que findo o prazo sem pagamento inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, 

conforme art. 525 do CPC.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 80217 Nr: 8585-09.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON FRANCISCO ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Processo nº 8585-09.2006

Vistos, etc...

Com fundamento no art. 921, III do CPC, defiro o pedido de fls. 193 e 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o Executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 74743 Nr: 3118-49.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO GALVAN, NEUZA BOZIKI GALVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA CRISTINA MURILHO, TELMA REGINA 

MURILHO LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:22627, EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO COLAÇO DA 

SILVEIRA - OAB:6752-B/MT, LUIZ GERALDO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:MT/7.339-B, MARIA ELIZABETE FRIPP DOS SANTOS - 

OAB:7340-B

 Processo nº 131/2006

Vistos, etc.

Arquive-se na forma como determinada às fls. 406.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006856-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMIR VIEGAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006856-08.2018.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ALDEMIR VIEGAS DA SILVA Vistos, etc... 

Devidamente comprovada a mora do devedor, conforme instrumento de 

protesto de ID. 14120712, defiro a liminar e, consequentemente, determino 

que se expeça o competente mandado de busca e apreensão, visando 

apreender o veículo descrito na inicial, depositando-o nas mãos do 

representante legal do Autor. Cinco dias após executada a liminar acima 

deferida, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, acrescido das custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 10%, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, art. 

3º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69. Executada a liminar, cite-se o Requerido 

para que no prazo de 15 dias conteste a presente ação, sob pena de 

confissão e revelia. Havendo pagamento da integralidade da dívida 

(Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem ao 

Requerido, expedindo-se o necessário. Contestado ou não o pedido, 

volte-me conclusos para decisão. Advirta o depositário que o bem 

somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para purgação 

da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar causa. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1007406-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN PRESTES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007406-03.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ALAN PRESTES DE 

OLIVEIRA Vistos, etc... Devidamente comprovada a mora do devedor, 

conforme instrumento de protesto de ID. 14369631, defiro a liminar e, 

consequentemente, determino que se expeça o competente mandado de 

busca e apreensão, visando apreender o veículo descrito na inicial, 

depositando-o nas mãos do representante legal do Autor. Cinco dias após 

executada a liminar acima deferida, o devedor fiduciante poderá pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, acrescido das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10%, hipótese na qual o bem lhe será restituído 

livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69. Executada a liminar, 

cite-se o Requerido para que no prazo de 15 dias conteste a presente 

ação, sob pena de confissão e revelia. Havendo pagamento da 

integralidade da dívida (Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), 

restitua-se o bem ao Requerido, expedindo-se o necessário. Contestado 

ou não o pedido, volte-me conclusos para decisão. Advirta o depositário 

que o bem somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para 

purgação da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar 

causa. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010415-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PASCOAL ALIBERTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE MATTOS PEREIRA OAB - MT8718/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIGMA AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1010415-70.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

PASCOAL ALIBERTI RÉU: SIGMA AGROPECUARIA LTDA Vistos, etc... 

Considerando que a ação de nº 3531-23.2010, código 124318, que tramita 

pela 1ª Vara Cível foi distribuída antes desta, forçoso se faz a reunião dos 

autos, em razão da conexão existente entre as ações, uma vez que o 

débito que ensejou a negativação discutida nos presentes autos é oriundo 

do referido processo, conforme se verifica através do documento ID 

16094217, ensejando a aplicação do disposto no art. 55, § 2º, I do CPC ao 

presente feito. De acordo com o art. 58 do novo CPC, “a reunião das 

ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão 

decididas simultaneamente”, fixando a prevenção o primeiro processo 

registrado ou distribuído, art. 59 do referido diploma. Pelo exposto, declino 

da competência em favor da 1ª Vara Cível desta Comarca, para onde a 

presente ação deve ser remetida e apensada ao processo nº 

3531-23.2010, código 124318. Proceda-se as baixas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004513-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR JUNIOR ODY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para em 05 (cinco) dias manifestar, tendo em vista que 

a carta de citação ID nº 13514426 foi devolvida.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011991-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE LUCIA PETRY LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA MAXIMO DE SOUZA LIMA (RÉU)

JEFERSON HENRIQUE BRAVIN POLA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

Advogada do autor(a) para proceder a distribuição da Carta Precatória ID 

nº 16114391 na Comarca de Maringá/PR, com seus necessários 

documentos e guia, informando este Juízo a distribuição. Sinop-MT, 31 de 

outubro de 2018 Laura Joanir Costa Leite Rondon - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010486-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZIANA MARIA ARAUJO CASTRO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do (a) Senhor (a). 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do Mandado no Bairro Loteamento 

Menino Jesus II, devendo a referida importância ser paga na forma 

disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de 

Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000389-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEL DA ROCHA SILVA OAB - PA015889 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MARAVAI DE LIMA (EXECUTADO)

DE LIMA & DE LIMA LTDA - ME (EXECUTADO)

GILBERTO DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR OAB - MT23591/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000389-81.2016.8.11.0015 Nos Ids 9173434/9174935 

os executados apresentaram embargos à execução, sendo determinada a 

redistribuição por dependência e autuados em apartados. Os embargos 
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foram distribuídos em apartados, sendo julgados extintos, sem resolução 

de mérito e determinado o cancelamento da distribuição, em razão do não 

r e c o l h i m e n t o  d a s  c u s t a s  p r o c e s s u a i s  ( a u t o s  n º . 

1 0 1 0 0 9 2 - 0 2 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 1 5 ) .  O s  e x e c u t a d o s ,  n o s  I d s 

12000009/12000146, alegaram a falta de citação, a carência da ação, o 

interesse na restituição do bem e pugnaram pelo benefício da justiça 

gratuita. No Ids 14360589/14366438, requereram a substituição do bem 

imóvel dado em garantia na Cédula de Crédito Bancário, objeto do feito. 

Intimado, o exequente se manifestou pelo indeferimento dos pedidos, 

pugnando pelo prosseguimento do feito, com a expedição de mandado de 

penhora e avaliação dos bens dados em garantia ao título (Id 14234726). 

DECIDO: 1- Da alegação da falta de citação: Verifica-se que os 

executados alegaram que a ação de busca e apreensão não poderia ter 

sido convertida em execução, sem antes ser dada a oportunidade de 

apresentação da contestação. Todavia, não prospera o pedido, tendo em 

vista que a conversão da ação de busca e apreensão em execução se 

deu em razão do pedido do requerente e diante da não localização do 

bem, nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo 

desnecessária a citação da parte requerida para que ocorra a conversão 

da ação em ação de execução, conforme prevê o referido dispositivo 

legal. Ademais, a conversão não depende da manifestação da parte 

adversa, notadamente quando se dá nos moldes do que determina a lei e 

foi requerida pelo requerente em data de 19/04/2017. Ademais, não tinha 

havido a citação, de modo que é possível a alteração do pedido, conforme 

prevê o artigo 329, inciso I, do CPC, sendo desnecessária a intimação da 

parte contrária. Outrossim, depois da conversão da ação em execução, 

os requeridos comparecem espontaneamente nos autos, representados 

por advogado, apresentando embargos à execução, suprindo, portanto, a 

citação para o processo executivo. Assim, rejeito a alegação de nulidade. 

2- Da alegação de carência da ação: Aduzem os requeridos a carência da 

ação, ao fundamento de que não há interesse de agir, haja vista que 

pretendem devolver o bem e somente não o fizeram porque o exequente 

impôs empecilhos. Entretanto, o interesse de agir está presente diante da 

alegada inadimplência dos executados, tendo sido seguido o procedimento 

estabelecido pelo Decreto Lei 911/69. Outrossim, verifica-se que as 

propostas de restituição do bens alienados ao requerido como pagamento 

do débito ocorreram após o ajuizamento da ação, de modo que, legítima a 

recusa do executado, conforme petição do Id 14234726. Desse modo, 

rejeito a alegação de carência da ação. Quanto ao pedido de substituição 

do bem imóvel dado em garantia pelos executados dos Ids 

14360589/14366545, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007073-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA KUGELMAS MELLO OAB - SP107102 (ADVOGADO(A))

ROBERTA CLETO SILVA OAB - SP369219 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE EUNAPOLIS 

LTDA (REQUERIDO)

SERGIO LUIS BIANCHI DE SA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1007073-51.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente 

e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) 

da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO JARDIM MARINGÁ, devendo a referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Advertência: 

Caso não haja manifestação em trinta dias, a carta precatória será 

devolvida sem cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003295-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ADRIANY RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIANEZ CHRISTINE SILVA OAB - MT24280/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003295-10.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente 

e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) 

da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar sobre a 

petição de id. 14457793 - Manifestação.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185855 Nr: 7008-49.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTIL BOLIVAR NILSSON, JACKSON RODRIGO 

NILSSON, JAQUELINE NILSSON COELHO, LEIDA DE MARCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S & J CONSULTORIA E INCORPORADORA 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDERSON MEMÓRIA RAMOS - 

OAB:16953-MT, WILSON ROBERTO MACIEL - OAB:5983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MAURO BIANCHINI 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 3.225

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FLÁVIO AMÉRICO 

VIEIRA, para devolução dos autos nº 7008-49.2013.811.0015, Protocolo 

185855, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 65180 Nr: 4838-85.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEW AGRO AGRÍCOLA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368, SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 

4720 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO RIBEIRO FURTADO 

BLANCO - OAB:8450/MT

 Autos nº 4838-85.2005

Vistos, etc...

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por New 

Agro Agricola Comercio e Representações Ltda em face de Aldair Petry.

 A inicial foi recebida às fls. 34, e o Executado citado às fls. 42.

Pode-se ver às fls. 45, o termo de penhora do imóvel de propriedade do 

Executado.

Por petição de fls. 132, as partes, compareceram para informar que o 

Executado entregaria como parte do pagamento do débito o imóvel 

penhorado às fls. 45, e a execução prosseguiria com relação ao débito 

remanescente.

A Exequente, por petição de fls. 134, requereu a liberação da penhora 

efetuada às fls. 45, o que foi deferido às fls. 135.

Por fim, intimou-se a Exequente, por seu advogado, para que desse 

prosseguimento ao feito, fls. 157, contudo, quedou-se inerte, fls. 158. 

Diante disso, intimou-se pessoalmente o representante legal da Exequente, 

por AR, porém, este, também, manteve-se silente, fls. 160.
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Deste modo, intimou-se o Executado, por seu advogado, para que 

requeresse a extinção da ação, por abandono, nos termos do art. 485, § 

6º do CPC e Súmula nº 240 do STJ, contudo, quedou-se inerte, fls. 167.

Pelo exposto, diante da falta de interesse da Exequente na continuidade 

do feito, deixando-o sem impulso desde julho de 2015, e, não havendo 

qualquer prejuízo para o Executado, julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, incisos II e 

III, do Código de Processo Civil, e atento ao princípio da causalidade, 

condeno a Exequente nas custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais).

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 30 de outubro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 258209 Nr: 2620-98.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINE PEREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça, para o cumprimento do Mandado no BAIRRO: LOT VILLAGE 

(endereço de fl. 80), devendo a referida importância ser paga na forma 

disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de 

Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 95423 Nr: 2420-72.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA VENETTO CONSTRUÇÃO DE OBRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO AMAURI DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA REGINA DE OLIVEIRA 

MOGLIA - OAB:5014-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte Exequente foi intimado a constituir novo 

patrono, contudo, permaneceu inerte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 277224 Nr: 14351-91.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CLAUDINO DA ROCHA NETO, MARIA 

PARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONICE ISABEL GEBEL, GILVAN GOMES 

BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que desapensei destes autos os autos de EMBARGOS 

de código 329989 do qual trasladei cópia da sentença (que já transitou em 

julgado) para as fls. 39/40.

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO os 

EXEQUENTES para em cinco dias manifestarem sobre avaliação de fls. 35 

a 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 210858 Nr: 11645-09.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO OLIMPIO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora para em c inco dias manifestar sobre certidão de fl. 114: 

"Certifico em cumprimento ao respeitável mandado, supramencionado, por 

determinação da MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de 

Sinop - MT, extraído dos autos de Execução de Título Extrajudicial, que me 

dirigi ao endereço constante no mandado, mas NÃO FOI POSSÍVEL 

EFETUAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO: HÉLIO OLIMPIO MARTINS, em 

razão de não encontrá-lo naquele imóvel. Segundo o Sr. Claudinei Gonçalo 

Bernardo, inquilino, o citando não é conhecido e nem parente seu, 

tampouco saberia informar alguma coisa a respeito dele. Além disso, é 

inquilino daquela residência há apenas 04 meses.

 Diante do exposto, devolvo o referido mandado em cartório e fico no 

aguardo do que V. Exa. Determinar.

O referido é verdade e dou fé."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 254651 Nr: 579-61.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA, FERNANDO 

MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XENIA MICHELE ARTMANN 

GUERRA - OAB:13697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora para em c inco dias manifestar sobre certidão de fl. 89: 

"Certifico em cumprimento ao respeitável mandado, supramencionado, por 

determinação do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop 

– MT, extraído dos autos de Ação de Execução, que, por 03 vezes, 

dirigi-me ao endereço constante no mandado, porém não encontrei o 

objeto da remoção e avaliação. Em razão disso, cheguei ao imóvel e 

resolvi falar como o requerido. Então, lá, fui atendido pelo Sr. Álvaro de 

Souza, segundo ele, o veículo de Placa JXZ4675 – MT, marca/modelo 

Fiat/Strada Fire CE Flex, Ano/Modelo 2007 fora vendido no ano de 2014, 

no entanto, não mais se recordava do nome da pessoa que o adquiriu. E 

acrescentou, à época em que realizou o negócio assinou o recibo de 

transferência para o nome do comprador no ato da venda.

 Diante do exposto, NÃO FOI POSSÍVEL EFETUAR A REMOÇÃO E 

AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO À FL. 83, EM NOME DO REQUERIDO: 

ÁLVARO DE SOUZA, devolvo o r. mandado em cartório e fico no aguardo 

do que V. Exa. determinar.

 O referido é verdade e dou fé"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 209658 Nr: 10713-21.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSIVALDO GOMES DA SILVA, USINA 

JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIMUNDO MORIMAN DE 

GOES JUNIOR - OAB:23449/O, SAIONARA SUZANA JUELG - 
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OAB:MT/6045-B

 INTIMAÇÃO das PARTES para apresentarem alegações finais no prazo 

sucessivo de quinze dias, conforme determinado na decisão de fl. 110.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 70761 Nr: 10374-77.2005.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABIZAEL PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STAR NET INFORMÁTICA E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DOS SANTOS CEZAR 

- OAB:14428-B/MT, LUIS AUGUSTO CUISSI - OAB:14430-A/MT

 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE para se manifestar sobre documentos de fls., 

bem como apresentar planilha com o cálculo do valor atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determinado na decisão de fls. 

185.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 94024 Nr: 1061-87.2008.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO FLACH, ROSA SCHORR FLACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA. (em recuperação judicial), GLOBAL SECURITIES 

CAPITAL PARTINERS ADVISORS CORP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO DE MATTOS SABINO 

JUNIOR - OAB:17.134-PR, CARLOS HENRIQUE SPESSOTO PERSOLI - 

OAB:138630/SP, CARLOS SUPLICY DE FIGUEIREDO FORBES - 

OAB:99939/SP, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 443 a 447 foram 

protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO as REQUERIDAS para manifestarem em cinco dias 

sobre referidos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 277480 Nr: 14512-04.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR LUIZ DAGHETTI, ANTONIO CONTINI, 

ELLEN SCHNEIDER CONTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GABRIELLE CORDEIRO 

TAVARES - OAB:OAB/MT 17585-E, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222-MT, LIZA KEYKO UEMURA - OAB:21557/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO o 

advogado da parte autora para em quinze dias manifestar sobre embargos 

monitórios de fls. 108 a 198.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 95944 Nr: 2963-75.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO FLACH, ROSA SCHORR FLACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTINERS 

ADVISORS CORP, SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN - 

OAB:14480/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO DE MATTOS SABINO 

JUNIOR - OAB:17.134-PR, CARLOS HENRIQUE SPESSOTO PERSOLI - 

OAB:138630/SP, CARLOS SUPLICY DE FIGUEIREDO FORBES - 

OAB:99939/SP, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 521 a 525 foram 

protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO as REQUERIDAS para manifestar em cinco dias 

sobre referidos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 46488 Nr: 11596-17.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CICERO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CHRISTIAN LAURE - 

OAB:155277/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A, RODRIGO ROBALINHO ESTEVAM - OAB:OAB/MT 

8703

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 167416 Nr: 2279-14.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JENNIFER CARMINATTI ESPOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA GLOBO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE DOS 

SANTOS VISEU - OAB:SP/117.417

 INTIMAÇÃO da AUTORA para em cinco dias informar o número do 

BANCO, para posterior expedição do alvará, tendo em vista que não 

constou essa informação na petição de fl. 166.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 308506 Nr: 13750-51.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA BRAGANÇA ELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça no valor de R$42,00, para o cumprimento do Mandado no 

BAIRRO, devendo a referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 
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diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, a carta 

precatória será devolvida sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 170322 Nr: 5389-21.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RODRIGO A. PERIN - TRANSPORTE - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS 

TRANSPORTADORES DE CARGAS DE MINAS GERAIS - ASTRANSMIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663/MT, LIDIANE MORAIS TOLOMEOTTI DE OLIVEIRA - OAB:- 

MT 15.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 170322

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de relação 

jurídica da parte executada com instituições financeiras, defiro os pedidos 

formulados às fls. 439/440. Expeça-se o necessário.

Após, intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção da ação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 153492 Nr: 1535-53.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO FLACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTINERS 

ADVISORS CORP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

SPESSOTO PERSOLI - OAB:138630/SP, LIGIA PREVIDELLI RABELO - 

OAB:MT/15.252-B, RAFAEL RODRIGO FEISTEL - OAB:10749-B/MT

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 48 a 52 foram 

protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO a parte requerida para manifestar em cinco dias 

sobre referidos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 170322 Nr: 5389-21.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RODRIGO A. PERIN - TRANSPORTE - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS 

TRANSPORTADORES DE CARGAS DE MINAS GERAIS - ASTRANSMIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663/MT, LIDIANE MORAIS TOLOMEOTTI DE OLIVEIRA - OAB:- 

MT 15.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 170322Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada 

para o cumprimento da obrigação (fls. 411 e 430/431), mas não pagou o 

débito.Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o 

artigo 835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de 

constrição, por meio da penhora ”online”, conforme dispõe o art. 853 do 

CPC, e consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico 

pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. (...)Assim, DEFIRO o 

pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 436/442) em nome da 

executada ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE 

CARGAS DE MINAS GERAIS – ASTRANSMIG – CNPJ nº 

10.322.639/0001-47, até o limite do crédito exequendo, qual seja: a) R$ 

301.471,72 (trezentos e um mil quatrocentos e setenta e um reais e 

setenta e dois centavos); b) R$ 30.147,17 (trinta mil cento e quarenta e 

sete reais e dezessete centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do 

CPC. Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.Não sendo encontrados 

numerários para penhora, voltem-me os autos conclusos para análise dos 

demais pedidos de fls. 439v.Por fim, defiro o pedido item 03, formulado às 

fls. 439v, a fim de que seja expedida certidão de protesto, nos termos do 

art. 517, §2º, do CPC.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 191212 Nr: 12848-40.2013.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMILSON PASQUALOTO DA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASCENTE PESQUISA E SEMENTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:OAB/MT 7839-B, GERSON LUIS WERNER - OAB:46881, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 272 a 274 foram 

protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO a parte EMBARGADA para manifestar em cinco dias 

sobre referidos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 329989 Nr: 9433-73.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN GOMES BENTO, LEONICE ISABEL GEBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CLAUDINO DA ROCHA NETO, MARIA 

APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JOSE PAULI - 

OAB:20244/O/MT, VANDERSON PAULI - OAB:MT - 13534 / O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT

 INTIMAÇÃO dos EMBARGANTES para em cinco dias comparecer perante 

este Juízo a fim de retirarem os documentos a serem desentranhados de 

fls. 49 a 59.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 157493 Nr: 4630-91.2011.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO FLACH, ROSA SCHORR FLACH, GERSON 

ALTOÉ, SIDNEIA FLACH ALTOÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTINERS 

ADVISORS CORP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

SPESSOTO PERSOLI - OAB:138630/SP, CARLOS SUPLICY DE 

FIGUEIREDO FORBES - OAB:99939/SP, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 241 a 245 foram 

protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO a parte EMBARGADO para manifestar em cinco dias 

sobre referidos embargos de declaração.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 130966 Nr: 10182-71.2010.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ROSSANA LOPES ROSSANI, ANTÔNIO ROSSANI, 

MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUTERO DE PAIVA PEREIRA - 

OAB:PR 11929, PAULO DE TARSO R. DE CASTRO - OAB:OAB/ PR 

22.319, WAGNER PEREIRA BORNELLI - OAB:16731/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO e condeno os embargantes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do 

Novo Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, pagas as 

custas, traslade-se cópia da sentença para os autos principais e 

arquivem-se estes autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 249122 Nr: 17771-41.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO BANDELOW DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO FERRI, GRAFICA REGIONAL - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:16853-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora para em cinco dias manifestar sobre certidão e documento 

de fl. 49/50: " Izanete Weisshaupt, Oficiala de Justiça, certifico que no dia 

29/06/2018 as 16:20horas, dirigi-me ao endereço que consta no mandado, 

e lá estando, constatei que no local não tem a fachada da Gráfica 

Regional, porém dentro de uma parte do salão comercial encontrei alguns 

equipamentos gráficos. Fui recebida pelo Senhor Revelino Carlos, que me 

informou que neste local funciona uma micro empresa, de sua 

propriedade, que presta serviço para o Jornal Regional de Cuiabá. Me 

informou ainda o CNPJ desta empresa (n° 26.915.146/0001-50), que 

funciona neste local desde 20/01/2017 (cópia do CNPJ em anexo). 

Constatei que não é o mesmo número de CNPJ da parte Requerida, 

informado no mandado. Após ser indagado, o mesmo me informou que o 

Requerido Ronaldo Ferri, não reside e não trabalha neste local, que o 

mesmo presta alguns serviços para ele, porém não nesta local. Que 

Ronaldo, alugou este prédio há um tempo atrás. Diante dos desencontros 

de informações, NÃO FOI POSSIVEL PROCEDER A PENHORA DE BENS E 

NÃO FOI PROCEDER A INTIMAÇÃO. Informo ainda, que não local não 

encontrei o bem indicado na petição em anexo. O referido é verdade e dou 

fé."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 122286 Nr: 1447-49.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSSANA LOPES ROSSANI, ANTÔNIO 

ROSSANI, MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SALLES MICHELETTI 

- OAB:24158/0, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13.479-MT, ROMEU 

DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT, LUTERO DE PAIVA PEREIRA - OAB:PR 11929

 Tendo em vista a prolação de sentença nos autos em apenso, intimem-se 

a parte exequente para que de prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 219037 Nr: 17687-74.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. H. F. EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZALTINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YARA DA SILVA SANTOS 

BEZERRA - OAB:OAB/MT-18828

 (...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, para determinar a imissão da posse do requerente sobre o imóvel 

objeto da ação, ante o reconhecimento da titularidade de seu domínio, 

denominado lote 11, quadra 02, do loteamento Recanto dos Pássaros, 

Sinop/MT, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para que a requerida 

desocupe o imóvel.Por conseguinte, condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do 

Código de Processo Civil de 2015. Entretanto, a exigibilidade de tais verbas 

fica suspensa, haja vista que concedo a gratuidade da justiça à 

requerida.Transitada esta em julgado, procedam-se com as anotações 

necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 30 de outubro de 2018.GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 194189 Nr: 15961-02.2013.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMILSON PASQUALOTO DA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA EXPERIAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 80/81 foram 

protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO a parte AUTORA para manifestar em cinco dias 

sobre referidos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 154143 Nr: 2125-30.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA TELES DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171, THAIS RENATA DAMASO DOS REIS 

UMENO - OAB:

 INTIMAÇÃO do EXECUTADO no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento das custas judiciais pendentes no valor de R$ 551,16 

(quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos)sendo R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) de custas 

processuais e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos ) de taxa judiciária, ficando consignado que as guias para o 

recolhimento estão disponíveis no site  serviços, guias, custas e taxas 

finais/remanescentes, sob pena de constar no registro da distribuição à 

pendência das custas, para que diante de eventual solicitação de certidão 

possa o cartório distribuidor constar a referência formal ao inadimplemento 

daqueles encargos, e sob pena de ser lavrada certidão para fins de 

protesto.

Sinop-MT, 31 de outubro de 2018

 Laura Joanir Costa leite Rondon

 Gestora Judiciária

 utorizada pelo Provimento n.º 56/2007 - CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 171589 Nr: 6627-75.2012.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA. LTDA.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO MARIANO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA GUIMARÃES MARQUES 

RAMOS DA FONSECA SCHNEIDER CONTINI - OAB:12993-MT, ESTEVAN 

MIZZANI SCHNEIDER CONTINI - OAB:13894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABELA THAIS COELHO 

DEOTTI - OAB:14067/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes para que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem 

produzir além das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, 

sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem 

interesse na realização da audiência de conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 173105 Nr: 8256-84.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA SOTOLANE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA INOCENTE 

SANTANA - OAB:/MT 16512, JOCILEIA FERREIRA SILVA (ESTAGIARIO) 

- OAB:20103/E

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO o 

EXEQUENTE para em cinco dias manifestar sobre petição de fls. 105 a 

117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 211090 Nr: 11830-47.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDA COMERCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO 

LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. R. GOMES EIRELI - ME, ANTONIO ROSA 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT/10.641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de TRÊS diligências do (a) Senhor (a). 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do Mandado no BAIRRO: Setor 

Industrial, para cumprimento do mandado de penhora, avaliação e 

intimação, devendo a referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 220387 Nr: 18609-18.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO RESENDE DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALAXY WOODS EXPORTADORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelle Maria de Freitas Leon 

Bordest - OAB:9570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT, DANIEL BATISTA DE AGUIAR - OAB:3537/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO a 

dra. MARCELLE MARIA DE FREITAS LEON BORDEST para em cinco dias 

providenciar o comparecimento do AUTOR perante este Juízo, a fim de ser 

intimado da decisão e alvarás de fls. 143, 153/154.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 160030 Nr: 7375-44.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FASIPE - CENTRO EDUCACIONAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN ROHLING DUPIM 

CARVALHO - OAB:14725/MT

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para no prazo de 05(cinco) 

dias proceder o pagamento das custas/diligências para expedição de 

carta precatória a fim de efetivar a penhora no rosto dos autos.(obs.: 

guias para o recolhimento estão disponíveis no site ).

 Laura Joanir Costa leite Rondon

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 249557 Nr: 18025-14.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a parte Exequente para no prazo legal, 

recolher diligencia para oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 332137 Nr: 10871-37.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALTON ROBERTO CAGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DA SILVA PRUDENCIO 

- OAB:OAB/19.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a parte Exequente para no prazo legal, 

recolher diligencia para oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 257022 Nr: 1963-59.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLIANZ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:MT/7394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO as partes para no prazo sucessivo de 

15(quinze) dias apresentarem alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 217197 Nr: 16443-13.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LEONARDO LELIS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO as partes para no prazo legal, 

manisfestarem se sobre o laudo pericial de fl.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 181084 Nr: 1969-71.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVER LINE TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938/SP, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a parte Requerente a se manifestar sobre 

o oficio de fl. 126, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 255188 Nr: 961-54.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLIMAR CORREIA DA SILVA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, MARCIO FERNANDO CARNEIRO - 

OAB:17.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, certifico que o recurso de apelação de fl., é 

tempestivo, bem como intimo a parte Autora/Apelada para querendo, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 272661 Nr: 11440-09.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO DE PINHO MASIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO o Exequente a se manifestar nos autos, 

face a devolução de carta precatória de fl.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 253900 Nr: 127-51.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS E MARTINS NETO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM BORGES DOS SANTOS - ME - COMERCIAL 

ALIANÇA, CARLOS RODRIGUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO o Exequente para no prazo legal, 

apresentar débito atualizado, bem como proceder com o recolhimento de 

diligencia para expedição de mandado de execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 173105 Nr: 8256-84.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA SOTOLANE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA INOCENTE 

SANTANA - OAB:/MT 16512, JOCILEIA FERREIRA SILVA (ESTAGIARIO) 

- OAB:20103/E

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros, ainda que em valor inferior ao débito, bem como 

considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 

13.105/2015), intimem-se a executada, na pessoa de seu advogado ou, se 

não o tiver, pessoalmente, da indisponibilidade dos ativos financeiros 

efetuada em 14/02/2017, no valor de R$ 994,10 (novecentos e noventa e 

quatro reais e dez centavos).

A executada poderá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do § 3º, do artigo 854, do NCPC, ficando ciente de que, não 

havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

transferindo-se os valores para a conta única do TJ/MT, vinculada aos 

autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

retornem-me os autos conclusos.

Sinop, 16/02/2017

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1008262-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D. W. F. (REQUERENTE)

E. R. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RIBEIRO MOTA OAB - MT10491/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1008262-64.2018.8.11.0015 Vistos em correição permanente. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada o Id.15641742. Ante o exposto, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas. Sem 

condenação em honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 05 de outubro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito >

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174480 Nr: 9910-09.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDSD, ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO HENRIQUE BONETTI - 

OAB:OAB/MT 22.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO HENRIQUE 
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BONETTI, para devolução dos autos nº 9910-09.2012.811.0015, Protocolo 

174480, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 229686 Nr: 5404-82.2015.811.0015

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA BALBINA FARKAS CELMER, TANIA FATIMA 

CELMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:, VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:OAB/MT 13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 5404-82.2015.811.0015 - Código: 229686

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: JOANA BALBINA FARKAS CELMER

 INTERDITANDO(A): TANIA FATIMA CELMER

 NOTIFICANDO(S): TERCEIRO(S) INTERESSADO(A,S)

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS do inteiro teor da 

r. Sentença proferida(o) pelo juízo nos autos supramencionados.

 CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA: Decretada a 

Interdição de TANIA FATIMA CELMAR, declarando sua incapacidade civil 

para prática de atos patrimoniais, negociais e da vida civil, na forma do 

artigo 3º, inciso II, do Código Civil, nomeando como seu(a) curador(a) 

JOANA BALBINA FARKAS, que deverá prestar o compromisso de bem e 

fielmente exercer o cargo.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição permanente. JOANA BALBINA 

FARKAS CELMER ingressou com a presente AÇÃO DE INTERDIÇÃO com 

pedido de tutela antecipada de TÂNIA FÁTIMA CELMER, alegando, em 

síntese, que a interditanda é sua filha, a qual apresenta sequelas 

estrutural do encéfalo em região temporoparietal a direita, com crises 

convulsivas, hemiparesia a esquerda e déficit auditivo e deficiência 

intelectual, estando impossibilitada de exercer os atos da vida civil. Assim, 

requer a decretação da interdição, com sua nomeação como curadora. 

Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/32. Recebida a inicial, foi 

designada audiência de interrogatório, sendo a requerente nomeada como 

curadora provisória da interditanda (fl. 33/33v). A audiência de 

interrogatório restou prejudicada em virtude do estado de saúde da 

interditanda, a qual não teve condições de se expressar oralmente. Na 

sequência, este juízo nomeou curador especial à interditanda e concedeu 

prazo para impugnação (fls. 41/42). O curador especial apresentou 

impugnação à interdição e quesitos (fl. 43/43v). O Ministério Público 

manifestou-se à fl. 44. À fl. 46 este juízo nomeou perito para realização do 

laudo pericial, bem como a solicitação ao CRI e CIRETRAN locais acerca da 

existência de bens. A parte autora apresentou quesitos (fls. 48/49). A 

perita declinou da nomeação (fl. 56). O Cartório de Registro de Imóveis 

indicou a inexistência de bens imóveis em nome da interditanda (fl. 57v). À 

fl. 58 este juízo nomeou novo perito, o qual também declinou da nomeação 

(fl. 66). A CIRETRAN informou a inexistência registro em nome da 

interditanda (fls. 60/62). Após nomeação de nova perita (fl. 67), o 

respectivo laudo pericial aportou aos autos à fl. 75. A curadora especial 

não se opôs ao laudo (fl. 78). A autora reiterou os pedidos iniciais (fl. 

80/80v). O Ministério Público manifestou-se pela submissão de Tânia 

Fatima Celmar à curatela, com a nomeação da requerente como curadora 

(fls. 81/83). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito dispensa 

maior dilação probatória, sendo desnecessária a realização da audiência 

de instrução e julgamento, uma vez que a prova pericial produzida nos 

autos é suficiente para a apreciação do pedido inicial, razão pela qual, 

passo ao julgamento do feito no estado em que se encontra. A interdição 

constitui-se em instituto jurídico que visa a proteção das pessoas 

incapazes, bem como de seu patrimônio, de eventuais prejuízos, com a 

nomeação de curador que atuará substituindo ou completando a vontade 

do interditando, conforme os limites da curatela. Ensina a nobre Maria 

Helena Diniz: “A interdição é uma medida de proteção consistente em 

declarar, o poder judiciário, que em determinada pessoa não se verifica o 

pressuposto da plena capacidade para prover seus próprios negócios, 

falha que a inibe da prática dos atos da vida civil.” (DINIZ, Maria Helena. 

Curso de direito civil brasileiro. 20ª edição. São Paulo: Saraiva, 2004. Vol. 

01. Pág. 164). Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei nº 13.146/2015 

– Estatuto da Pessoa com Deficiência houve a revogação da previsão 

legal de incapacidade civil absoluta decorrente de deficiência mental ou 

física. Confira-se a nova redação do artigo 4º do Código Civil (com 

redação dada pela Lei nº 13.146/2015): “Art. 4º São incapazes, 

relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (...) III - aqueles 

que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade;” Outrossim, dispõe o artigo 4º da Lei nº 13.146/2015: “Art. 4º 

Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com 

as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.” Por 

sua vez, o artigo 84 do referido Estatuto estabelece que “a pessoa com 

deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal 

em igualdade de condições com as demais pessoas.”. Por outro lado, o 

novo Diploma Legal prevê também que, “quando necessário, a pessoa 

com deficiência será submetida à curatela” (§ 1º, art. 84, Lei nº 

13.146/2015), a qual se constitui em medida protetiva extraordinária, 

proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará 

o menor tempo possível (§ 3º, art. 84, Lei nº 13.146/2015). Assim, da 

análise do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), 

verifica-se que o legislador, em homenagem ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, pretendeu que a pessoa com deficiência deixe de ser 

taxada como incapaz, para ser considerada – em uma perspectiva 

constitucional isonômica – dotada de plena capacidade legal, ainda que 

haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais específicos, 

como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a curatela, 

para a prática de atos na vida civil. Confirmando tal tese, temos o artigo 

747 e seguintes do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) 

que estabelece o instituto da interdição. Com efeito, o artigo 755 do Código 

de Processo Civil preceitua que ao decretar a interdição, o juiz nomeará 

curador e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o 

desenvolvimento mental do interdito (I) e, considerará as características 

pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 

vontades e preferências (II). Desse modo, na análise do caso concreto 

cabe ao magistrado verificar se é o caso de aplicação da medida 

extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para a prática de certos 

atos de acordo com seu estado e desenvolvimento mental, observando-se 

suas características pessoais. No presente caso, o laudo de fl. 75 atestou 

que Tania Fatima Celmar é portadora de anomalia física hemiparesia parcial 

esquerda e déficit cognitivo, compatível com o CID F06.8, o que a 

impossibilita de reger os autos de sua própria pessoa e administrar seus 

bens. Consta, ainda, que a interditanda não pode manifestar sua vontade 

de forma válida e que a situação é irreversível. Cabe salientar que o laudo 

pericial realizado por médica especialista nomeada por este juízo não foi 

impugnado pelas partes. Ademais, o laudo de fl. 32 corrobora as 

alegações iniciais, indicando que a interditanda é incapaz. Outrossim, 

embora a interditanda tenha comparecido em audiência, seu interrogatório 

restou prejudicado em virtude de seu peculiar estado de saúde, não tendo 

condições de se expressar oralmente (fl. 41). Destarte, as provas 

contidas nos autos indicam que a interditanda não tem condições mínimas 

de gerir seus próprios atos. Tal situação, portanto, justifica sua submissão 

aos termos da curatela, havendo a necessidade de ser reconhecida a 

incapacidade da interditanda para a prática dos atos da vida civil, visto 

que o laudo pericial concluiu que a mesma é desprovida de capacidade de 

fato, sendo aplicável o disposto no artigo 1.767 do Código Civil. Com 

relação ao rol de legitimados para o ajuizamento de pedido de interdição e 

respectiva nomeação para curador dispõem os artigos 747, incisos I a IV e 

755, inciso I e § 1º, ambos do Código de Processo Civil: “Art. 747. A 

interdição pode ser promovida: I - pelo cônjuge ou companheiro; II - pelos 

parentes ou tutores; III - pelo representante da entidade em que se 

encontra abrigado o interditando; IV - pelo Ministério Público.” “Art. 755. Na 

sentença que decretar a interdição, o juiz: I - nomeará curador, que 

poderá ser o requerente da interdição, (...); (...) § 1º A curatela deve ser 

atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado.” No 

presente caso, a requerente é genitora da interditanda (fl. 16), portanto, 

possui legitimidade para pedir a interdição e ser nomeada curadora, nos 

termos dos supracitados dispositivos legais. Por fim, com relação a 

eventuais bens em nome da interditanda, impende consignar que o Código 
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de Processo Civil não mais prevê a constituição de hipoteca legal, sendo 

que de acordo com o artigo 757 do Código de Processo Civil, “a autoridade 

do curador estende-se à pessoa e aos bens do incapaz que se encontrar 

sob a guarda e a responsabilidade do curatelado ao tempo da interdição”. 

Desse modo, considerando que a curadora não poderá alienar ou onerar 

bem de qualquer natureza pertencente ou que venha a pertencer à 

curatelada sem autorização judicial e que os valores porventura recebidos 

de entidade previdenciária ou em decorrência dos rendimentos de seus 

bens deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no 

bem-estar da curatelada (CC, art. 1.774 C/C arts. 1.748 e 1.749), dispenso 

a prestação de contas. Ante o exposto, com fundamento no artigo 4º, 

inciso III, do Código Civil e, artigo 747 e seguintes do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, DECRETO 

A INTERDIÇÃO de TÂNIA FÁTIMA CELMER, devidamente qualificada nos 

autos, declarando sua incapacidade civil para a prática de atos 

patrimoniais, negociais e da vida civil, nomeando como sua curadora 

Joana Balbina Farkas Celmer, que deverá prestar compromisso de bem e 

fielmente exercer o cargo. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do Código 

de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a 

presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no órgão 

oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Sem custas. 

Sem condenação em honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro de Pessoas competente para averbação 

e inscrição da interdição, bem como termo de curatela definitiva. Após o 

compromisso, cientifique-se o(a) curador(a) de que alguns atos só 

poderão ser praticados com autorização deste juízo (art. 1.774 c/c arts. 

1.748 e 1.749, do CC). Após as providências necessárias, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 274073 Nr: 12454-28.2016.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FERNANDO CARNEIRO - 

OAB:17.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Vistos etc.

1. Considerando que nas últimas semanas houve a realização de extensa 

pauta de audiências da Vara Especializada de Família e Sucessões, com 

processos delicados e complicados para serem resolvidos, tendo 

inclusive na data de ontem excedido o horário do expediente, terminando a 

última audiência por volta das 20h00min., aliado ao fato de haver vários 

processos urgentes pendentes de análise junto ao Gabinete da Segunda 

Vara Cível desta Comarca, a qual este Magistrado é o titular, se faz 

necessária a readequação da pauta de audiências da Vara Especializada 

de Família e Sucessões e, por conseguinte, redesigno a audiência de 

organização e saneamento do feito para o dia 13 de março de 2019, às 

13h30min.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam a 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 229457 Nr: 5289-61.2015.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLSDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Vistos etc.

1. Considerando que nas últimas semanas houve a realização de extensa 

pauta de audiências da Vara Especializada de Família e Sucessões, com 

processos delicados e complicados para serem resolvidos, tendo 

inclusive na data de ontem excedido o horário do expediente, terminando a 

última audiência por volta das 20h00min., aliado ao fato de haver vários 

processos urgentes pendentes de análise junto ao Gabinete da Segunda 

Vara Cível desta Comarca, a qual este Magistrado é o titular, se faz 

necessária a readequação da pauta de audiências da Vara Especializada 

de Família e Sucessões e, por conseguinte, redesigno a audiência de 

organização e saneamento do feito para o dia 13 de março de 2019, às 

14h00min.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam a 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 266275 Nr: 7257-92.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APLS, TLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 15.083-0, Jose Roberto Goes - OAB:20980/MT

 Vistos etc.

1. Considerando que nas últimas semanas houve a realização de extensa 

pauta de audiências da Vara Especializada de Família e Sucessões, com 

processos delicados e complicados para serem resolvidos, tendo 

inclusive na data de ontem excedido o horário do expediente, terminando a 

última audiência por volta das 20h00min., aliado ao fato de haver vários 

processos urgentes pendentes de análise junto ao Gabinete da Segunda 

Vara Cível desta Comarca, a qual este Magistrado é o titular, se faz 

necessária a readequação da pauta de audiências da Vara Especializada 

de Família e Sucessões e, por conseguinte, redesigno a audiência de 

organização e saneamento do feito para o dia 13 de março de 2019, às 

14h30min.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam a 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 238697 Nr: 11232-59.2015.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FTV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Vistos etc.

1. Considerando que nas últimas semanas houve a realização de extensa 

pauta de audiências da Vara Especializada de Família e Sucessões, com 

processos delicados e complicados para serem resolvidos, tendo 

inclusive na data de ontem excedido o horário do expediente, terminando a 

última audiência por volta das 20h00min., aliado ao fato de haver vários 

processos urgentes pendentes de análise junto ao Gabinete da Segunda 

Vara Cível desta Comarca, a qual este Magistrado é o titular, se faz 

necessária a readequação da pauta de audiências da Vara Especializada 

de Família e Sucessões e, por conseguinte, redesigno a audiência de 

organização e saneamento do feito para o dia 13 de março de 2019, às 

15h00min.
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2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam a 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010560-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIONE FERMINO DE OLIVEIRA VINDILINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SALLES MICHELETTI OAB - MT22000/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO SALLES MICHELETTI OAB - MT24158/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010560-29.2018.8.11.0015 REQUERENTE: EDIONE FERMINO DE 

OLIVEIRA VINDILINO REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos etc. I - EM QUE PESE às 

ALEGAÇÕES da parte AUTORA em Id. Num. 16263717, verifica-se, 

compulsando os autos, que não foi apresentada a REGULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA do PROCEDIMENTO PLEITEADO, qual seja, 

HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL, mas tão somente, do PEDIDO de 

AVALIAÇÃO COM ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, conforme Id. Num. 

16263718, sendo que este não se trata do PEDIDO lançado na EXORDIAL. 

Ainda, insta esclarecer que, uma vez em posse do LAUDO MÉDICO, seja 

confeccionado por profissional que atende pela rede pública de saúde ou 

particular, o autor deve solicitar junto à administração pública o 

procedimento prescrito. Consoante o que preceitua o artigo 1º, “caput” e 

parágrafo 1º, do Provimento nº 02/2015-CGJ/TJMT, “in verbis”: “Art. 1º. 

Conforme o Enunciado nº 3 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do 

Conselho Nacional de Justiça, em 15 de maio de 2014, recomenda-se ao 

autor da ação, a busca preliminar sobre a disponibilidade do atendimento, 

evitando-se a judicialização desnecessária. Parágrafo 1º. Neste sentido, 

devido ao ajuizamento de ações que versam sobre tratamento de alto 

custo, mas fornecidos administrativamente pelo SUS – Sistema Único de 

Saúde, de forma gratuita, recomendável ao juiz, ao analisar a presença do 

interesse processual, verificar a documentação que comprove ter o autor 

o pedido administrativo”. (grifo não original) II - REITERO o DESPACHO de 

Id. Num. 16215647, portanto, INTIME-SE NOVAMENTE a parte autora, por 

intermédio de seus ADVOGADOS, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDE a INICIAL, juntando aos autos a REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA 

do PROCEDIMENTO pleiteado; bem como, DOCUMENTO que comprove a 

NEGATIVA dos Requeridos em disponibilizarem à parte Autora o 

PROCEDIMENTO de que necessita, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL (art. 321, parágrafo único); III – Com o aporte, CONCLUSO para 

deliberações quanto ao recebimento da inicial. Às Providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 179537 Nr: 309-42.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETIENE GARCIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)requerente, para noprazo de 05 

(cinco)dias, juntar aos autos cópia dos documentos pessoais 

do(a)autor(a).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 93752 Nr: 786-41.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI MARIA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a)requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceder a juntada da cópia dos documentos pessoais 

do(a)autor(a).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 167513 Nr: 2386-58.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEMIR DE ALMEIDA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a) requerente, para no prazo de 05 

(cinco) dias, juntar aos autos cópia dos documentos pessoais do(a) 

autor(a).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 184242 Nr: 5318-82.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELONI FERGS DE FREITAS NORONHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a) do(a)requerentepara, no prazo de 

05(cinco)dias, proceder a juntada da cópia dos documentos pessoais 

do(a) autor(a).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 212116 Nr: 12681-86.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENY MITSUE WATANABE CRUCCITTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, no prazo de dez 

dias, manifeste-se nos presentes autos a cerca da petição de fls. 24/31, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 340101 Nr: 16148-34.2018.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR FERREIRA BRODA, OSCAR 

HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE 

TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT, FRANCISCO CHAGAS DA 

CRUZ, PAULO BATISTA, CARTORIO DO SEXTO SERVIÇO NOTARIAL E 

REGISTRAL DE IMÓVEIS DE CUIABÁ, OTAVIO LUIZ TIAGO, MÁRIO 

ANTUNES BASÍLIO, WILSON RODRIGUES DOS SANTOS, MANOEL 
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DOMINGOS FILHO, NELSON MAZIERO, JULIANO MATTIELO, HELOISA 

MARIA MARTINS PEIXOTO HUGUENEZ, FERTILIZANTES MTSUI S/A 

-INDUSTRIA E COMERCIO, CONSTRUTORA ANDARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTMAÇÃO do advogado do(a/s)requerente(s)do despacho proferido nos 

autos Pje 1009110-51.2018.8.11.0015, para no prazo de 10 (dez) dias, 

efetuar o recolhimento da diligência do(a)Oficial de Justiça para o 

cumprimento do mandado de Citação de Nelson Maziero, bem como, 

efetuar o recolhimento do preparo da Carta Precatória expedida para a 

Comarca de Cuiabá-MT, informando que as guias de diligência e preparo 

da Carta Precatória estão disponíveis no site: www.tjmt.jus.br, devendo 

as mesmas serem juntadas nestes autos, e, para no mesmo prazo 

manifestar-se, informando o endereço da requerida HELOISA MARIA 

MARTINS PEIXOTO HUGUENEZ, ou requerer o que de direito, devendo, 

também comparecer nesta Secretaria afim de retirar as Cartas Precatórias 

expedidas para Fátima do Sul/MS, Seara/SC e Poços de Caldas/MG.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 115015 Nr: 6142-80.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - 

OAB:MT/2.621

 Vistos etc.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, na 

qual denota-se pelo POSTULADO de fls. 65-66 da parte Exeqüente, a 

informação de que a parte Executada quitou a dívida exeqüenda, 

conforme DOCUMENTOS acostados aos autos.

 É o Breve Relato. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Executada quitou a dívida 

fiscal “sub judice”, conforme documentos acostados aos autos.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com espeque no artigo 924, inc. II, do CPC/2015.

 CERTIFIQUE-SE acerca das CUSTAS, observando que caso a parte 

EXECUTADA NÃO tenha sido CITADA pessoalmente para os termos da 

demanda, NÃO INCIDIRÃO as CUSTAS PROCESSUAIS, contudo, uma vez 

CITADA, CUSTAS pela parte Executada, que deve ser intimada para 

recolhimento em 10 (dez) dias, sendo que, em não havendo recolhimento 

no aludido prazo, anote-se a margem da distribuição.

Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, 

expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.

 INTIME-SE as partes e, com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, após, 

ARQUIVE-SE os autos mediante as baixas e formalidades de estilo, 

independente do recolhimento das custas na forma acima determinada, 

porém, observando a anotação do valor devido a margem da distribuição 

no caso de não pagamento.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010630-46.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ALTAIR CAVAGLIERI RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA EM CARÁTER DE URGÊNCIA proposta por ALTAIR CAVAGLIERI 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador 

Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo Procurador 

Jurídico do Município ou pela Prefeita Municipal. Aduz a inicial, que o 

Requerente “é portador da doença necrose avascular da cabeça do fêmur 

conforme consta nos laudos anexos, ou seja, ocorre a morte das células 

do osso do fêmur, esta doença está o incapacitando de se locomover, 

visto que, o desgaste da cabeça femoral o impede de caminhar, trabalhar 

em fim realizar os afazeres do dia a dia. O autor atualmente tem sofrido 

dores intensas em decorrência do enfermo que lhe acomete, foi solicitado 

pelo Dr. Valdecir A. de Rezende CRM1438-MT, a realização da cirurgia 

artroplastia total do quadril direito (CID 10 – M/16), por ser claramente 

diagnosticado a deformidade óssea e causador das fortes e intensas 

dores sofridas pelo requerente”. (sic) Postula pela concessão da TUTELA 

ANTECIPADA “a fim de determinar aos Réus a realização do procedimento 

de cirúrgico ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL DIREITO, estipulando o 

prazo de 72 (setenta e duas) horas, que não sendo possível a realização 

do procedimento pelo Sistema Único de Saúde, que arque com os custos 

financeiros para a realização do procedimento pelo sistema privado de 

saúde, e, na impossibilidade de ser realizado o procedimento cirúrgico 

nessa Comarca de Sinop/MT, seja disponibilizada os meios de transporte 

adequados ao caso especifico, com um acompanhante, a expensas dos 

Requeridos, sob pena de multa diária a ser fixado por Vossa Excelência”. 

(sic) COLACIONOU aos autos DOCUMENTOS. É o Relatório. Decido. Da 

análise da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este 

Juízo entende estarem PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e 

AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão 

autoral MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos os 

requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, 

“probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão do 

LAUDO MÉDICO acostado ao Id. Num. 16246652. Ademais, o RELEVANTE 

FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido no art. 196 da 

Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa 

do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 
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certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO 

PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para DETERMINAR ao 

ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

disponibilize, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas à parte 

autora, o procedimento de que necessita, qual seja, “ARTROPLASTIA 

TOTAL DO QUADRIL DIREITO” conforme LAUDO MÉDICO acostado ao Id. 

Num. 16246652, que seja realizado pelo SUS ou em instituição particular 

às suas expensas, SOB PENA DE BLOQUEIO JUDICIAL. Para tanto, 

NOTIFIQUEM-SE o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, os 

COORDENADORES DA CAF, GEMEX e COREG, TODOS DA SES/MT, o 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO 

REGIONAL DE SINOP/MT para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta decisão. Por 

ora, INDEFIRO os demais PEDIDOS, visto que não restou COMPROVADO 

pelos DOCUMENTOS acostados a EXORDIAL a presença dos requisitos 

caracterizadores para o deferimento LIMINAR de tais PEDIDOS, contudo, 

comprovada a necessidade de TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO do 

Requerente e, com eventual aporte de LAUDO MÉDICO ATUALIZADO, bem 

como a devida regulação do TFD, nada impede que o pleito seja renovado, 

entretanto nessa quadra processual, o INDEFERIMENTO é medida que se 

impõe. INDEFIRO o PEDIDO de aplicação de MULTA DIÁRIA, eis que a 

cobrança de “astreintes”, no caso em tela, se materializa em face do Ente 

Estatal, atingindo não só o erário, como também toda a sociedade, que 

teria de suportar o ônus desta “decisum”. Assim, tem-se que o BLOQUEIO 

JUDICIAL de VALORES via BACEN JUD, em caso de DESCUMPRIMENTO de 

DECISÕES JUDICIAIS, é o meio MAIS EFICAZ e MENOS GRAVOSO para a 

própria sociedade, bem como para a CONSECUÇÃO do TRATAMENTO 

pleiteado. Eis o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL do E. TJ/MT: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DETERMINAÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE 

SUPLEMENTO ALIMENTAR - "ENTER FIBER PRODIET" - HIPOSUFICIÊNCIA - 

ALEGAÇÃO DE AFRONTA O PRINCÍPIO FEDERATIVO - ARTIGOS 1º E 18 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NECESSIDADE DE OITIVA DA PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EM LIMINARES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

ARTIGO 2º DA LEI Nº 8437/1992 - RESERVA DO POSSÍVEL E A 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO 

ORÇAMENTO PÚBLICO - PACIENTE COM DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA 

INTESTINAL MICRO-INVASIVA CARACTERIZADA POR PÓLIPOS - SAÚDE 

COMO DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL ASSEGURADO A TODOS OS 

CIDADÃOS - SUBSTITUIÇÃO DAS ASTREINTES PELA POSSIBILIDADE DE 

BLOQUEIO ON LINE - MAIOR PODER DE COERÇÃO - EFICÁCIA - AGRAVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A saúde é um direito social fundamental 

assegurado a todos os cidadãos e corolário indissociável do direito à vida, 

cuja proteção deve prevalecer em relação a qualquer outro interesse do 

Estado, já que, sem ele, os demais não possuem razão de ser. 

Comprovadas a necessidade do suplemento alimentar e a impossibilidade 

de o paciente custeá-lo, deve ser mantido o decisum que condenou o ente 

público a fornecê-lo. Descabida a imposição de multa diária ao Estado, 

pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge 

não só o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal 

determinação. Ap, 97923/2010, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/03/2011, Data 

da publicação no DJE 28/03/2011)” 2. "[...] A intervenção excepcional do 

Poder Judiciário em Políticas Públicas, quando se almeja garantir a 

dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, CF), não ocasiona 

violação do Princípio da Separação dos Poderes, pois tais intervenções 

decorrem da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. AI, 

121963/2012, DRA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data da publicação no DJE 

09/07/2013)". (AI 60008/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 

10/11/2014) (sem destaque no original). Caso dependam do NAT, deverão 

COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio de 

E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, também, 

do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE 

os requeridos da presente decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO, na 

pessoa do Procurador Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na 

pessoa do Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal 

para, em querendo, apresentarem CONTESTAÇÃO, no prazo legal, 

devendo o mandado citatório estar acompanhado do LAUDO MÉDICO 

acostado ao Id. Num. 16246652. Com a contestação, vistas à parte 

Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias 

(artigos 350 e/ou 351 do CPC). DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos da Lei nº 1.060/50. Às providências. Intime-se. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010688-49.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ANDRE ARTUR TELLO, 

ROSANGELA DE LURDES TELLO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA proposta por ANDRE ARTUR TELLO, 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador 

Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo Procurador 

Jurídico do Município ou pela Prefeita Municipal. Aduz a inicial que a parte 

Autora “conta atualmente com 39 (trinta e nove) anos de idade, é portador 

de Síndrome de Down e está com grande acometimento corneano 

(ceratonoce avançado) em AO, patologia que se não tratada em caráter 

de urgência pode vir a causara a perca de visão do requerente. Assim, 

vem aos autos representado por ROSÂNGELA DE LURDES TELLO, que 

desempenha o cargo de curadora do mesmo, fato que foi deferido por 

sentença, como pode ser confirmado pelo termo acostado a este 

documento. O requerente necessita com urgência do transplante de 

córnea do olho direito e do olho esquerdo, e por este procedimento não 

ser realizado nesta comarca, e o mesmo não ter condições financeiras 

favoráveis, também necessita de duas passagens aéreas de ida e volta à 

cidade de CuiabáMT. Como pode ser visto no Laudo Médico em anexo, no 

qual o Dr. Douglas Yanai, CRM:4363, do Instituto de Olhos Dois Pinheiros, 

de Sinop – MT, alega na data de 22/10/2018, que o requerente apresenta a 

necessidade de se realizar o transplante de córnea nos dois olhos, e que 

tal procedimento não se realiza neste município”. (sic) Postula pela 

concessão da TUTELA ANTECIPADA “inaudita altera pars, sob pena de 

BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS do valor de R$ 34.000,00 (trinta e 

quatro mil reais); e multa diária, no valor sugerido de R$ 1.000,00, em face 

da autoridade responsável pela realização do ato, a fim de determinar que 
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os réus, as suas expensas ou na rede privada, dispensada a licitação, 

concedam ao autor, imediatamente, a realização do Transplante de 

Córnea, bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários a 

preservação da saúde do requerente, e as duas passagens de avião 

necessárias para o deslocamento de ida e volta dos mesmos”. (sic) 

CARREOU DOCUMENTOS à EXORDIAL. É o Relatório. Decido. Da análise 

da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo 

entende estarem PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e 

AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão 

autoral MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos os 

requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, 

“probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão do 

LAUDO MÉDICO acostado ao ID. Num. 16279487 - Pág. 2. Ademais, o 

RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido 

no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos componentes da 

República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, independentemente de 

óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, 

capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, 

para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa 

humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem como o 

JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o 

comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do paciente 

que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves 

sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. Neste 

sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA 

EMERGENCIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA 

PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE VALORAÇÃO DO CONJUNTO 

PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. CONTROVÉRSIA 

RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 

INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL. 1. 

Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do tratamento 

prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a sentença do juízo 

de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento de cirurgia 

emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 

do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem julgou 

integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO 

PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para DETERMINAR ao 

ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

disponibilizem, IMEDIATAMENTE, a parte Requerente o procedimento de 

que necessita, qual seja, “TRANSPLANTE DE CÓRNEA”, conforme LAUDO 

MÉDICO acostado ao ID. Num. 16279487 - Pág. 2, que seja realizado pelo 

SUS ou em instituição particular às suas expensas, SOB PENA DE 

BLOQUEIO JUDICIAL. Para tanto, NOTIFIQUEM-SE o SECRETÁRIO 

ESTADUAL DE SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, 

CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o 

DEVIDO CUMPRIMENTO desta decisão. Por ora, INDEFIRO os demais 

PEDIDOS, visto que não restou COMPROVADO pelos DOCUMENTOS 

acostados a EXORDIAL a presença dos requisitos caracterizadores para 

o deferimento LIMINAR de tais PEDIDOS, contudo, com eventual aporte de 

LAUDO MÉDICO ATUALIZADO, bem como, da regulação do TRATAMENTO 

FORA DO DOMICÍLIO, nada impede que o pleito seja renovado, entretanto 

nessa quadra processual, o INDEFERIMENTO é medida que se impõe. 

Ainda, INDEFIRO a imposição de MULTA DIÁRIA, eis que a cobrança de 

“astreintes”, no caso em tela, se materializa em face do Ente Estatal, 

atingindo não só o erário, como também toda a sociedade, que teria de 

suportar o ônus deste “decisum”. Assim, tem-se que o BLOQUEIO 

JUDICIAL de VALORES via BACEN JUD, em caso de DESCUMPRIMENTO de 

DECISÕES JUDICIAIS, é o meio MAIS EFICAZ e MENOS GRAVOSO para a 

própria sociedade, bem como para a CONSECUÇÃO do TRATAMENTO 

pleiteado. Eis o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL do E. TJ/MT: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DETERMINAÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE 

SUPLEMENTO ALIMENTAR - "ENTER FIBER PRODIET" - HIPOSUFICIÊNCIA - 

ALEGAÇÃO DE AFRONTA O PRINCÍPIO FEDERATIVO - ARTIGOS 1º E 18 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NECESSIDADE DE OITIVA DA PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EM LIMINARES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

ARTIGO 2º DA LEI Nº 8437/1992 - RESERVA DO POSSÍVEL E A 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO 

ORÇAMENTO PÚBLICO - PACIENTE COM DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA 

INTESTINAL MICRO-INVASIVA CARACTERIZADA POR PÓLIPOS - SAÚDE 

COMO DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL ASSEGURADO A TODOS OS 

CIDADÃOS - SUBSTITUIÇÃO DAS ASTREINTES PELA POSSIBILIDADE DE 

BLOQUEIO ON LINE - MAIOR PODER DE COERÇÃO - EFICÁCIA - AGRAVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A saúde é um direito social fundamental 

assegurado a todos os cidadãos e corolário indissociável do direito à vida, 

cuja proteção deve prevalecer em relação a qualquer outro interesse do 

Estado, já que, sem ele, os demais não possuem razão de ser. 

Comprovadas a necessidade do suplemento alimentar e a impossibilidade 

de o paciente custeá-lo, deve ser mantido o decisum que condenou o ente 

público a fornecê-lo. Descabida a imposição de multa diária ao Estado, 

pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge 

não só o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal 

determinação. Ap, 97923/2010, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/03/2011, Data 

da publicação no DJE 28/03/2011)” 2. "[...] A intervenção excepcional do 

Poder Judiciário em Políticas Públicas, quando se almeja garantir a 

dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, CF), não ocasiona 

violação do Princípio da Separação dos Poderes, pois tais intervenções 

decorrem da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. AI, 

121963/2012, DRA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data da publicação no DJE 

09/07/2013)". (AI 60008/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 

10/11/2014) (sem destaque no original). Ainda, caso dependam do NAT, 

deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio de 

E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, também, 

do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE 

os requeridos da presente decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO, na 

pessoa do Procurador Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na 
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pessoa do Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal 

para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo 

o mandado citatório estar acompanhado do LAUDO MÉDICO acostado ao 

ID. Num. 16279487 - Pág. 2. Com a contestação, vista à parte Requerente 

para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC/2015. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005203-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DE JESUS LOURENCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETE RUPOLO OAB - MT16028 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1005203-68.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 22/11/2018 16:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. DONIZETE RUPOLO CPF: 

002.088.271-88, OSMAR DE JESUS LOURENCAO CPF: 009.393.611-75 

Endereço do promovente: Nome: OSMAR DE JESUS LOURENCAO 

Endereço: RUA DOS ARARIBAS, 1180, - DE 873/874 A 1219/1220, 

JARDIM IMPERIAL, SINOP - MT - CEP: 78555-030 Endereço do promovido: 

Nome: VIA VAREJO S/A Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO 

CAMPOS, 602, - DE 550 A 1000 - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - 

MT - CEP: 78550-276 Nome: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA Endereço: 

RODOVIA VICE-PREFEITO HERMENEGILDO TONOLLI, 1500, DISTRITO 

INDUSTRIAL, JUNDIAÍ - SP - CEP: 13213-086 Sinop, Quarta-feira, 31 de 

Outubro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002111-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA MARTINEZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002111-19.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SABRINA MARTINEZ DA 

SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Trata-se de Cumprimento 

de Sentença em face de OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. É sabido 

que o crédito constituído nos autos diz respeito a crédito extraconcursal, 

uma vez que constituídos após a data do pedido de recuperação judicial 

(20/06/2016). Todavia, há orientação do juízo da recuperação judicial, 

através do Ofício nº 613/2018/OF, determinando que: Os processos que 

tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a 

liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em 

julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá 

ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de 

pagamento do crédito. (destaque acrescido). Sobre o tema, os tribunais já 

se posicionaram: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL 

TELECOM/OI. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

CRÉDITO EXTRACONCURSAL. Tendo sido constituído o fato gerador após 

20/06/2016, não fica o crédito sujeito à recuperação judicial, devendo 

prosseguir o processo até a liquidação do valor do crédito, restando 

vedada a prática de quaisquer atos de constrição pelo Juízo de origem. 

“Com o crédito liquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da 

Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do 

crédito”. Orientações retiradas do AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS 

CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR, Ofício 613/2018/OF. PROVIDO O 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento nº 

70076988286, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 30/05/2018). Nesse 

mesmo viés: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIEMNTO DE SENTENÇA. 

CRÉDITO EXTRACONCURSAL. O caso dos autos diz respeito a crédito 

extraconcursal, uma vez que a decisão em cumprimento transitou em 

julgado em 21/06/2016. Portanto, liquidado o valor do crédito, deverá o 

juízo de origem expedir ofício ao juízo da recuperação judicial 

comunicando a necessidade de seu adimplemento, o qual será pago 

através de depósito judicial pela recuperanda nos autos de origem, na 

ordem cronológica do recebimento, em conformidade com o Ofício nº 

613/2018. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (Agravo de 

Instrumento nº 70078163532, Décima Oitava Câmara Cível. TJ-RS – AI: 

70078163532 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 

30/08/2018). Sendo assim, faz-se necessário o PROSSEGUIMENTO do 

FEITO nos termos do que dispõe o ofício remetido pelo Juízo da 

Recuperação, uma vez que o crédito exequendo perseguido nos 

presentes autos é classificado em extraconcursal. Dessa forma, 

decorrido o prazo de impugnação ao cumprimento de sentença ou 

embargos à execução/penhora, como é o caso dos autos, deverá o Juízo 

da recuperação judicial ser informado sobre a necessidade do pagamento 

do crédito. Ademais, no que tange aos valores bloqueados nas contas da 

requerida em ID. 15103130, faz-se necessária a devida restituição em 

favor da empresa executada. Portanto, considerando que o crédito é 

líquido e já ocorreu o lapso temporal para impugnação ao cumprimento de 

sentença, DETERMINO: I – EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em favor 

da parte EXECUTADA (OI S.A) para levantamento dos valores indicados 

no ID. 15103130; II - INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, acoste aos autos o demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito; III – Após, EXPEÇA-SE OFÍCIO ao JUÍZO UNIVERSAL (7ª Vara 

Empresarial do Rio de Janeiro/RJ) comunicando a necessidade de 

pagamento dos créditos extraconcursais, objeto dos autos, remetendo 

cópia da sentença/acordão, bem como da presente decisão e da memória 

de cálculo; IV – Determino, ainda, a SUSPENSÃO do feito, até que seja 

informada acerca da satisfação da dívida, ocasião em que o processo 

será extinto. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004333-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUI JOSE FEYH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARCOS REMPEL OAB - MT23902/O (ADVOGADO(A))

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO(A))

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004333-23.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RUI JOSE FEYH REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. I 

- Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 
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INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. III – Oportunamente, tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 31 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009279-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA MARIA FURTADO VARGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO KUMBIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009279-72.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: EDILEUZA MARIA FURTADO 

VARGAS EXECUTADO: MARCELO KUMBIER Vistos, etc. Trata-se de 

petitório formulado pelo exequente, requerendo a citação por edital do 

executado, uma vez frustradas a tentativa por A.R, oficial de justiça e 

telefone. Pois bem. Decido. De início, cumpre considerar o enunciado n.º 

37 do FONAJE, que dispõe a seguinte redação: ENUNCIADO 37 – Em 

exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de 

execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o 

arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, 

observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo 

Civil. Nesse diapasão, o artigo 830, § 2.º, do Código de Processo Civil, 

dispõe que: Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. [...]. 

§ 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez 

frustradas a pessoal e a com hora certa. Pelo exposto, considerando que 

já houve tentativa de citação da parte executada por oficial de justiça, 

DEFIRO o postulado retro e determino a EXPEDIÇÃO de EDITAL para 

CITAÇÃO da parte executada, devendo o mesmo ser afixado na sede do 

Juízo e publicado no DJE apenas uma vez com prazo máximo de 15 

(quinze) dias. Conste, ainda, do edital, que não efetuado o pagamento ou a 

nomeação de bens à penhora no prazo de 03 (três) dias, proceder-se-á 

ao arresto de bens. Serve a presente como MANDADO, CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 31 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004069-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004069-06.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO WILSON DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. III – 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 31 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA GARCIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000419-48.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AMANDA GARCIA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. I - Em atenção ao 

pedido de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. III – Oportunamente, tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 31 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003938-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS BUENO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1003938-31.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MATEUS BUENO FERNANDES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. III – 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 31 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004116-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL JUNIOR BARBOSA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004116-77.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GABRIEL JUNIOR BARBOSA 

AMARAL REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de 

início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença 

proferida nos autos, sob pena de ter o montante da condenação 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. III – 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 31 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013318-27.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LUIZ PORCIUNCULA SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA GONCALVES CROSARA ABRAHAO OAB - MT10640/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013318-27.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MANOEL LUIZ PORCIUNCULA 

SARAIVA REQUERIDO: ATACADAO S.A. Vistos, etc. I - INTIME-SE o 

executado para que apresente EMBARGOS quanto a PENHORA realizada 

em Mov. 12257579 em 15 dias (art. 915, do CPC), caso queira; II. 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; III. Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; IV – Oportunamente, concluso. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Às 

providências. SINOP, 31 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003326-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA POLIANA FEO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1003326-30.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: CARLA POLIANA FEO Vistos, etc. I – 

Diante da notícia de descumprimento do acordo INTIME-SE o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a 

transação realizada nos autos, sob pena de ter o montante da 

condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); II – 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do executado, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito. III – Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, servindo o presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às providências. 

SINOP, 31 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010696-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE VARGAS DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SANTANA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA TESTI DA CRUZ OAB - MT0013450A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1010696-26.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 12/12/2018 16:15, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. VALQUIRIA TESTI DA CRUZ CPF: 

650.191.721-20, ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SANTANA CPF: 

650.193.005-78, ROSILENE VARGAS DE OLIVEIRA CPF: 487.133.251-91 

Endereço do promovente: Nome: ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SANTANA 

Endereço: AVENIDA DAS FIGUEIRAS, 1981, - DE 1623 AO FIM - LADO 

ÍMPAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-148 Nome: 

ROSILENE VARGAS DE OLIVEIRA Endereço: AVENIDA DAS FIGUEIRAS, 

1981, - DE 1623 AO FIM - LADO ÍMPAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - 

CEP: 78550-148 Endereço do promovido: Nome: TRANSPORTES AEREOS 

PORTUGUESES SA Endereço: AVENIDA PAULISTA, 453, - ATÉ 609 - 

LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-000 Sinop, 

Quarta-feira, 31 de Outubro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011763-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011763-60.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA CICERA DOMINGOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Pelo postulado no evento ID de n.º 15770644 a parte 

requerente COMUNICA o descumprimento da decisão proferida por este 

Juízo em ID de nº. 10844211. Posto isso, DECIDO: I. INTIME-SE a 

PROMOVIDA para que, CUMPRA IMEDIATAMENTE a OBRIGAÇÃO fixada 

na decisão interlocutória de ID n.º 10844211 . Transcrevo: “... 

determinando a EXCLUSÃO do nome do autor dos cadastros de proteção 

ao crédito, INTIME-SE a reclamada para que cumpra a presente decisão, 

bem como, ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome do autor, até 

ulterior deliberação deste juízo...” EXPEÇA-SE ofício ao cadastro 

negativista (SERASA), solicitando o cumprimento da presente decisão. II. 

Fica desde já FIXADA a MULTA DIÁRIA no valor de R$ 100,00 (cem) reais, 

nos termos do art. 537 do CPC/2015; III. Sem prejuízo do acima exposto, 

RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 
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presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 30 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010523-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010523-02.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EUCLESIO BORTOLAS 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que 

a parte reclamante pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo 

os elementos que entende necessários a comprovação de suas 

alegações. Em síntese, aduz o requerente que, ao tentar realizar compras 

no comércio local, foi surpreendido com a negativação realizada pela 

demandada. Verbera que não possui nenhum contrato ou realizou a 

compra de qualquer produto com a parte Ré. Pugna pela antecipação da 

tutela, para que seja excluída a negativação de seus dados, ao argumento 

de que o débito é indevido. Pois bem. Da análise da exposição fática, 

verifico que o autor merece o deferimento da medida liminar, ante a 

impossibilidade de se produzir prova negativa, como é o caso dos autos, 

uma vez que a requerente alega que não tem qualquer relação jurídica 

com a requerida, não havendo débito que justifique a negativação. É 

nesse sentido a decisão referente ao Agravo de Instrumento n.º 

131178/2009, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do 

Julgamento 03/03/2010, Data da publicação no DJE 17/03/2010, conforme 

ementa segue transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE 

NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. 

Tendo a parte ingressado com ação em que pleiteia o reconhecimento da 

inexistência do débito sob fundamento de que nunca manteve relação 

jurídica com a parte adversa, deve ser excluído seu nome dos bancos 

negativos de dados. Não se pode exigir do autor a produção de prova 

negativa.(grifo nosso). No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso assim entendeu: AGRAVO DE INSTRUMENTO ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA PROVA - PROVA 

NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de inexigibilidade do 

título protestado for a inexistência de relação jurídica subjacente à cártula, 

o pedido de suspensão do protesto deve ser submetido ao juiz da causa.?

Tendo a parte ingressado com ação em que pleiteia o reconhecimento da 

inexistência do débito sob fundamento de que nunca manteve relação 

jurídica com a parte adversa, deve ser excluído seu nome dos bancos 

negativos de dados. Não se pode exigir do autor a produção de prova 

negativa.?(TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) (AI, 125804/2012, 

DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) A jurisprudência pátria 

tem pontificado como flagrantemente abusivo o lançamento dos dados 

cadastrais de consumidor nos cadastros e registros da SERASA e SPC, 

quando o débito encontra-se em discussão judicial. É exatamente esta a 

hipótese: o débito, segundo se alega é inexistente, foi trazido à discussão, 

neste processo, não se podendo de antemão admitir a positivação, ato 

unilateral adotado como meio coativo e que gera graves restrições 

comerciais ao usuário, parte hipossuficiente na relação de consumo. 

Assim sendo, repetindo que o débito encontra-se em discussão judicial, 

anotando que nenhum prejuízo sofrerá a reclamada e registrando que 

ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações de ordem moral e 

creditícias, que advêm ao devedor em virtude da positivação atacada, 

lanço mão do que dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, e defiro 

a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo 

Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela especifica 

DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome do autor dos cadastros de 

proteção ao crédito, INTIME-SE a requerida para que cumpra, no prazo de 

05 (cinco) dias, presente decisão e ainda, ABSTENHA-SE de novamente 

negativar o nome do reclamante até ulterior deliberação deste juízo. 2. 

EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas (SCPC), solicitando o 

cumprimento da presente decisão. 3. Considerando a verossimilhança da 

alegação feita pelo reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no 

artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4. Sem prejuízo do exposto, 

cite-se a reclamada para comparecimento em audiência de conciliação já 

designada, oportunidade em que poderão oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. SINOP, 30 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013608-42.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO ALVARENGA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013608-42.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS AURELIO 

ALVARENGA DE ANDRADE REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu 

com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. 

n.º 10594996 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Expeça-se o competente ALVARÁ dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do exequente. Deixo 

de determinar a REMESSA dos autos à TURMA RECURSAL uma vez que o 

Recurso Inominado pelo promovente é INTEMPESTIVO, conforme 

consignado na decisão de Mov. 10639007. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. 

SINOP, 31 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001502-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOPES & CAVALHEIRO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001502-36.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LOPES & CAVALHEIRO LTDA 

- EPP REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o 

executado procedeu com o adimplemento integral do débito, consoante 

comprovante de mov. n.º 15804419 dos autos. Pois bem, havendo o 

cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se a extinção 

da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 31 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007366-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANE KAROLINE BESSA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007366-21.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANE KAROLINE BESSA 

TAVARES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

16087958 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Expeça-se o competente ALVARÁ dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor da exequente. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se como 

MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 31 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DIAS DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLAS DAIANE MARIA AUGUSTO OAB - MT18324/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000619-26.2016.8.11.0015. REQUERENTE: VALDIRENE DIAS DO VALE 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

16244543 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Expeça-se o competente ALVARÁ dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor da exequente. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se como 

MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 31 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATERNIDADE JACARANDAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE MARIA SANTOS DE SOUZA (REQUERIDO)

FRANCINE RENATA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000677-58.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MATERNIDADE JACARANDAS 

LTDA - EPP REQUERIDO: IVONETE MARIA SANTOS DE SOUZA, FRANCINE 

RENATA DE SOUZA Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que as 

partes resolveram por fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo acostado nos autos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Da análise atenta dos autos, constato que referido acordo fora pactuado 

em termos contra os quais não transponho óbice. Com efeito, HOMOLOGO 

por sentença o acordo firmado entre as partes, para que produza os seus 

efeitos jurídicos e legais, com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, 

do Código de Processo Civil e artigo 57 da Lei 9.099/95, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento de 

mérito. Sem custas ou despesas processuais (artigo 55, da Lei 9.099/95). 

Consigno que não há necessidade de intimação das partes da sentença 

homologatória de transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. 

Proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias, expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. 

Publique-se. Cumpra-se. SINOP, 31 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263847 Nr: 5882-56.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI SANTOS MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANDERLEI SANTOS MATIAS, Cpf: 

02037960123, Rg: 2805054-1, Filiação: Maria Santos Matias, data de 

nascimento: 06/03/1980, brasileiro(a), natural de Itapé-BA, solteiro(a), 

desempregado, desempregado. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .
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Sentença: Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia, para condenar VANDERLEI SANTOS MATIAS, brasileiro, 

solteiro, pedreiro, natural de Itapé/BA, nascido aos 06/03/1980, filho de 

Maria Santos Matias, atualmente em lugar incerto, como incurso nas penas 

do artigo 155, caput, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal.Passo a 

dosimetria da pena.Em atenção ao disposto no art. 59 do CP, tenho que o 

acusado apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o 

juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui antecedentes 

criminais; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade 

do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; Quanto à conduta social 

esta deve ser valorada negativamente, posto que o réu se revelou pessoa 

contumaz na prática de crimes contra o patrimônio; o motivo do crime 

consiste na obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria 

tipicidade; as circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada se 

tendo a valorar negativamente; No que diz respeito às consequências, não 

houve consequências a serem relevadas. O comportamento da vítima não 

contribuiu para a prática do crime.Diante de tais considerações quanto às 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 

02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.Na segunda fase 

da dosagem, vislumbro a ausência de causas atenuantes. Presente a 

circunstância agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do 

mesmo Codex, em razão da existência de quatro condenações com 

trânsito em julgado, pelo que agravo a pena em 01 (um) ano, encontrando 

a pena intermediária de 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) 

dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à 

época dos fatos.Finalmente na terceira fase, verifico a incidência da 

causa de diminuição de pena da tentativa, tipificada no artigo 14, II, do CP, 

de modo que restou comprovado que o acusado, adentrou a residência da 

vítima, porém não logrou êxito em consumar o crime eis que a vítima 

chegou ao local e aquele evadiu-se, razão pela qual reduzo a pena no seu 

mínimo, qual seja, 1/3 (um terço), atingindo a pena definitiva de 02 (dois) 

anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo, vigente à época dos fatos.Fixo para início do cumprimento 

da pena o regime semiaberto, com fundamento na jurisprudência 

predominante do Supremo Tribunal Federal. Saliento, ainda, que o réu não 

preenche os requisitos estabelecidos na Súmula 269 do STJ, uma vez que 

as circunstâncias judiciais não lhe foram, em sua totalidade, favoráveis.De 

acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o 

juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de 

prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial 

do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do 

período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de 

cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.Deixo de 

condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, eis 

que assistido pela Defensoria Pública. No tocante aos bens apreendidos e 

certificados à fl. 42, determino que a Defensoria Pública seja intimada para 

que forneça o endereço atualizado do réu a fim de retirar os retro citados 

bens. Esgotado o prazo sem o comparecimento do acusado, ou pessoa 

por ele indicada, para retirada dos bens, determino, desde já, a destruição 

dos objetos armazenados, conforme determina o artigo 123, do Código de 

Processo Penal.Transitada esta em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral e 

ao Instituto de Identificação, expeça-se Guia de Execução Penal, 

remetendo-se ao juízo competente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após, ao arquivo.Sinop/MT, 4 de julho de 2017.Rosângela 

Zacarkim dos SantosJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DARLAYNE LIMA 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 22 de outubro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313146 Nr: 16493-34.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDENIR ARÃO DE SOUZA, NATALINO 

PEREIRA, ADEVALDO ARÃO DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDENIR ARÃO DE SOUZA, Cpf: 

89525485153, Rg: 1318014-2, Filiação: Jose Arão de Souza e Geralda 

Luiza de Souza, data de nascimento: 03/11/1981, natural de Mundo 

Novo-MS, solteiro(a), serv. gerais - aux. de produção/pedreiro, Telefone 

99693-5575 e atualmente em local incerto e não sabido ADEVALDO ARÃO 

DE MACEDO, Cpf: 58045325100, Rg: 12230537, Filiação: Geralda Luiza de 

Souza e Jose Arão de Macedo, data de nascimento: 12/04/1973, 

brasileiro(a), natural de Capelinha-MG, solteiro(a), caseiro, Telefone 66 

99977-8420. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público Estadual no uso de suas 

atriabuições institucionais, denunciou CLAUDENIR ARÃO DE SOUZA, 

NATALINO PEREIRA e ADEVALDO ARÃO DE MACEDO, devidamente 

qualificado nos autos, dando-os como incursos no artigo 14 da Lei 

10.826/03, em virtude dos seguintes fatos narrados na denúncia , in 

litteris: (...) Narram os autos de investigação que, no dia 22 de Junho de 

2016, na área rural, comunidade Santa Luzia, nesta cidade de Sinop/MT, 

os denunciados ADEVALDO ARÃO DE MACEDO, CLAUDENIR ARÃO DE 

SOUZA e NATALINO PEREIRA, dotados de vontade e consciência, 

portavam, ilegalmente, armas e munições de uso permitido, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal. Restou apurado que 

em diligências pela área rural referente ao abandono de veículo automotor, 

policiais militares abordaram os denunciados, oportunidade em que 

apreenderam com ADEVALDO ARÃO DE MACEDO 01 (uma) espingarda 

cartucheira cal. 24, com 12(doze) cartucho cal.24, onde 10 (dez) 

encontravam-se intactos e 02(dois) deflagrados; CLAUDENIR ARÃO DE 

SOUZA, 01(uma) espingarda cartucheira cal.28, com 19 (dezenove) 

cartucho calibre 28, onde 18(dezoito) encontravam-se intactos e apenas 

01(um) deflagrado; e NATALINO PEREIRA 01(uma) espingarda cartucheira 

cal.20, com 08(oito) cartuchos calibre 20, estando 06(seis) intactos e 

02(dois) deflagrados...

Despacho: Código n° 313146Vistos,Ante a não localização dos Acusados 

CLAUDENIR ARÃO DE SOUZA, NATALINO PEREIRA e ADEVALDO ARÃO 

DE MACEDO, cite-os por edital, nos moldes da legislação processual penal 

vigente, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, em consonância com o art. 396 do CPP.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DARLAYNE LIMA 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 22 de outubro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269571 Nr: 9518-30.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ARAÚJO DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI, para devolução dos autos nº 9518-30.2016.811.0015, 

Protocolo 269571, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 293562 Nr: 4452-35.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE FARIAS, NAIR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON DE FARIAS, Cpf: 02925481175, 

Rg: 1510910-0, Filiação: Eurides Cardoso de Farias, data de nascimento: 

06/04/1984, brasileiro(a), natural de Nova Canaã do Norte-MT, convivente, 

operador de escalor, pedreiro, mont. móv, Telefone 66-9655-1217. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público oferece denúncia contra EDSON DE 

FARIAS como incurso, por duas vezes, no art. 180, caput, do Código 

Penal. Requer o recebimento da denúncia, com a citação do acusado para 

oferta da resposta escrita nos termos do rito ordinário do CPP (artigos 

394/405); sejam ouvidas as testemunhas arroladas, bem como, se realize 

seu regular interrogatório, para acompanhamento da ação até seu final 

julgamento com posterior condenação.

Despacho: Vistos, D.R.A. Recebo a denúncia ofertada pelo Ministério 

Público, dando os acusados EDSON DE RAFIAS e NAIR FERREIRA DA 

SILVA como incursos no artigo 180, “caput”, do Código Penal, por duas 

vezes. Citem-se os acusados para responderem a acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do Código de 

Processo Penal. Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá 

indagar aos acusados se estes possuem condição financeira para 

constituir advogado. Em caso negativo, informá-los-á de que serão 

assistidos pela Defensoria Pública, que desde já nomeio e determino sua 

intimação para apresentar resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos 

termos do art. 396-A, § 2º, CPP. Na resposta, os acusados poderão arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse às suas defesas, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 5 (cinco) (art. 532, CPP), qualificando-as e, 

se necessário, requerer suas intimações. Proceda-se a inserção do 

presente ato no Banco de dados do SINIC (Sistema Nacional de 

Informações Criminais), conforme dispõe o item 7.5.1, IV da CNGC. 

Outrossim, defiro o requerimento do Ministério Público formulado no item 

“2”.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sonia Aparecida 

Travaglia , digitei.

Sinop, 30 de outubro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 298567 Nr: 7519-08.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON JOAQUIM DA SILVA, THIAGO JOSÉ 

BALBINO DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO A. FERRACIOLLI - 

OAB:MT/18.563/0

 Vistos,

 Considerando a decisão proferida na ação penal nº 

3664-84.2018.81160015 (apenso), a qual determinou a reunificação 

daqueles autos ao presente processo, CONVERTO O FEITO EM 

DILIGÊNCIA para designar audiência de instrução para a data de 

26/11/2018, às 14h10min, ocasião em que será realizado o interrogatório 

do acusado Wagner Henrique Soria.

Oficie-se à Diretoria do ergástulo público em que o mencionado acusado 

encontra-se segregado requisitando sua apresentação ao ato.

Considerando a colidência de defesas sustentadas pelos acusados 

Thiago José Balbino Domigos e Wagner Henrique Soria, nomeio o Defensor 

Público Dr. Sávio Ricardo Cantadori Copetti para patrocinar a Defesa do 

réu Wagner, uma vez que a Defensora Pública que atua neste juízo, Dra. 

Alessandra Maria Esaki, já apresentou resposta à acusação em favor do 

réu Thiago.

Reitero a decisão de translado a este feito das cópias declinadas na 

decisão que determinou a reunificação dos processos, proferida no 

processo em apenso.

Cientifique-se o Ministério Público e as Defesas.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 290064 Nr: 2308-88.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO ROBERTO COUTINHO DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MÁRIO ROBERTO COUTINHO DA LUZ, 

Cpf: 66763975104, Rg: 97522, Filiação: Maria Marleide Ferreira e Adalberto 

Carvalho Ferreira, data de nascimento: 12/08/1975, brasileiro(a), natural 

de Quedas de Iguaçu-PR, convivente, serviços gerais, Telefone 

66-99928-0808. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público oferece denúncia contra MÁRIO 

ROBERTO COUTINHO DA LUZ como incurso no art. 306, §1º , inciso II da 

Lei 9.503/97 (CTB). Requer o recebimento da denúncia, com a citação do 

acusado para oferta da resposta escrita nos termos do rito ordinário do 

CPP (artigos 394/405); sejam ouvidas as testemunhas arroladas, bem 

como, se realize seu regular interrogatório, para acompanhamento da 

ação até seu final julgamento com posterior condenação.

Despacho: Vistos, D.R.A Recebo a denúncia ofertada pelo Ministério 

Público, dando o acusado MÁRIO ROBERTO COUTINHO DA LUZ como 

incurso no artigo 306, §1°, inciso II, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito 

Brasileiro). Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP. 

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, informá-lo-á que será assistido pela Defensoria Pública, 

que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar resposta 

no prazo de até 10 dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, CPP. Na resposta, 

o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 5 (cinco) (art. 532, 

CPP), qualificando-as e, se necessário, requerer suas intimações. 

Proceda-se a inserção da presente denúncia no Banco de dados do SINIC 

(Sistema Nacional de Informações Criminais), conforme dispõe o item 

7.5.1, IV da CNGC. Outrossim, defiro o requerimento do Ministério Público 

formulado no item “2”. Em tempo, designo a audiência para oferecimento 

da suspensão condicional do processo ao acusado para a data de 

_09/06/2017, às ___14h_00min. Intime-se Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sonia Aparecida 

Travaglia , digitei.

Sinop, 30 de outubro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 305253 Nr: 11707-44.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRNEI ROBERTO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIRNEI ROBERTO MARTINS, Cpf: 

62197070100, Rg: 1901525-9, Filiação: Aquilino Martins e Ilda de Andrade 

Martins, data de nascimento: 21/02/1973, brasileiro(a), natural de Dois 

Vizinhos-PR, casado(a), operad. de maquinas, autonomo, Telefone 

9-9697-2450. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público oferece denúncia contra DIRNEI 

ROBERTO MARTINS como incurso no art. 306, §1º , inciso II da Lei 

9.503/97 (CTB). Requer o recebimento da denúncia, com a citação do 

acusado para oferta da resposta escrita nos termos do rito ordinário do 

CPP (artigos 394/405); sejam ouvidas as testemunhas arroladas, bem 

como, se realize seu regular interrogatório, para acompanhamento da 

ação até seu final julgamento com posterior condenação.

Despacho: Código nº 305253Vistos, Recebo a denúncia ofertada pelo 

Ministério Público, dando o acusado DIRNEI ROBERTO MARTINS como 

incurso no artigo 306, §1º, inciso II, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito 

Brasileiro).Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do Código de 

Processo Penal. Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá 

indagar ao acusado se este possui condição financeira para constituir 

advogado. Em caso negativo, informá-lo de que será assistido pela 

Defensoria Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para 

apresentar resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 

396-A, § 2º, CPP.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 8 (oito) (art. 401, CPP), qualificando-as e, se necessário, 

requerer suas intimações.Defiro o requerido pelo Ministério Público nos 

itens “2” e “4”. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sonia Aparecida 

Travaglia , digitei.

Sinop, 30 de outubro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 90903 Nr: 8236-69.2007.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON NUNES DA SILVA, Filiação: 

Antonio Valerio da Silva e Maria de Lourdes Nunes da Silva, data de 

nascimento: 26/06/1986, brasileiro(a), natural de Vila Cuiabá-MT, 

convivente, serv. gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público oferece denúncia contra EDSON 

NUNES DA SILVA como incurso no art. 157, §2º, I e II do Código Penal. 

Requer o recebimento da denúncia, com a citação do acusado para oferta 

da resposta escrita nos termos do rito ordinário do CPP (artigos 394/405); 

sejam ouvidas as testemunhas e vítimas arroladas, bem como, se realize 

seu regular interrogatório, para acompanhamento da ação até seu final 

julgamento com posterior condenação.

Despacho: Vistos,D.R.ARecebo a denúncia ofertada pelo Ministério 

Público, dando o acusado EDSON NUNES DA SILVA, como incurso no 

artigo nela mencionado.Cite-se o acusado para responder a acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do 

Código de Processo Penal. Consigne-se no mandado que o oficial de 

justiça deverá indagar ao acusado se este possui condições financeiras 

para constituir advogado. Em caso negativo, informá-lo de que será 

assistido pela Defensoria Pública, que desde já nomeio e determino sua 

intimação para apresentar resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos 

termos do art. 396-A, § 2º, CPP.Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8 (oito) (art. 401, CPP), qualificando-as e, 

se necessário, requerer suas intimações.Proceda-se a inserção do 

presente ato no Banco de dados do SINIC (Sistema Nacional de 

Informações Criminais), conforme dispõe o item 7.5.1, IV da 

CNGC.Outrossim, defiro os requerimentos formulado pelo Ministério Público 

no itens “2" da cota retro.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sonia Aparecida 

Travaglia , digitei.

Sinop, 30 de outubro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 238028 Nr: 10806-47.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEDERSON TAISON POLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): UEDERSON TAISON POLI, Cpf: 

05070467140, Rg: 2559032-4, Filiação: Janete Fatima de Oliveira e 

Antoninho Poli, data de nascimento: 01/12/1994, brasileiro(a), natural de 

Sinop-MT, solteiro(a), entregador da skol, Telefone 66 9716-7024. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público oferece denúncia contra 

UEDERSON TAISON POLI como incurso no art. 157, §2º , inciso II c/c art. 

14, II ambos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Requer o recebimento da denúncia, com a citação do 

acusado para oferta da resposta escrita nos termos do rito ordinário do 

CPP (artigos 394/405); sejam ouvidas as testemunhas arroladas, bem 

como, se realize seu regular interrogatório, para acompanhamento da 

ação até seu final julgamento com posterior condenação.

Despacho: Vistos, Recebo a denúncia ofertada pelo Ministério Público, 

dando o acusado UEDERSON TAISON POLI, como incurso no artigo nela 

mencionado. Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do Código de 

Processo Penal. Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá 

indagar ao acusado se este possui condições financeiras para constituir 

advogado. Em caso negativo, informá-lo de que será assistido pela 

Defensoria Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para 

apresentar resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 

396-A, § 2º, CPP. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 8 (oito) (art. 401, CPP), qualificando-as e, se necessário, 

requerer suas intimações. Proceda-se a inserção do presente ato no 

Banco de dados do SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais), 

conforme dispõe o item 7.5.1, IV da CNGC. Outrossim, defiro o 

requerimento formulado pelo Ministério Público no item “2” de fl. 64. 
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Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sonia Aparecida 

Travaglia , digitei.

Sinop, 30 de outubro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 150501 Nr: 11623-87.2010.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, FABIO ROGÉRIO MARÇAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR BACHIEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIRALDO BORGES CAMPOS 

- OAB:2687, EDER JOSE AZEVEDO - OAB:9982-B/MT, JAYME 

RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR - OAB:MT - 3735/O

 Código n° 150501

Vistos,

 Considerando o teor do ofício retro n° 126/2018-1°PROJUS/CRIMINAL, 

informando a concessão de férias compensatórias ao Promotor de Justiça 

que atua perante esta Vara Criminal na data outrora aprazada nos autos 

para a realização da Sessão de Julgamento, redesigno o ato para dia 

14/05/2019, às 08h30min.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa

Intime-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 335185 Nr: 12933-50.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MATHEUS PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reginaldo Pereira de Souza - 

OAB:22899

 Ação Penal - Código Apolo 335185

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 64/65, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de outubro de 

2019, às 13h30min .

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e o seu advogado.

Requisitem-se os Policiais Militares.

Intime-se a vítima, devendo constar nos mandados que deverá trazer os 

seus documentos pessoais no dia da audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 22 de outubro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 313127 Nr: 16478-65.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM GRUNEVALD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL BORTOLASSI - 

OAB:11431/A

 Ação Penal - Código Apolo 313127

Vistos.

Expeça-se carta precatória à Comarca de Terra Nova do Norte/MT para 

realização de audiência de oferta de suspensão condicional do processo, 

pelo prazo de 02 (dois) anos, consignando que deverão ser observadas 

as seguintes condições a serem impostas ao acusado no Juízo 

Deprecado:

1. Não se ausentar da Comarca que reside por período superior a 15 

(quinze) dias, sem autorização judicial, salvo se a ausência se der em 

razão do trabalho;

2. Comparecimento pessoal obrigatório em Juízo, mensalmente, para 

informar e justificar suas atividades, até o dia 10, ou primeiro dia útil 

posterior, pelo período da suspensão;

3. Não praticar crimes ou contravenções penais;

4. Doar o valor pago à título de fiança (fl. 17) ao Conselho da Comunidade 

da Comarca de Sinop/MT, para a seguinte conta: Banco do Brasil, conta 

corrente n. 23.093-6, agência n. 4270-6, em nome do Conselho da 

Comunidade de Sinop/MT.

Transcorrido o prazo da suspensão condicional do processo, solicite-se a 

devolução da deprecata a este Juízo.

 Acaso ocorra descumprimento das condições por parte do acusado, o 

Juízo deprecado deverá comunicar este Juízo.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se os advogados.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 22 de outubro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 297942 Nr: 7172-72.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL PANINI DE ASSIS, PAULO SERGIO 

BATISTA CAPELATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT, CRISTINA BURATO - OAB:18484/O

 Ação Penal - Código Apolo 297942

Vistos.

Diante do requerimento à fl. 125, redesigno a audiência anteriormente 

aprazada para o dia 28 de fevereiro de 2019, às 17h30min.

Cumpra-se, conforme determinado à fl. 110.

Sinop, 31 de outubro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 241013 Nr: 12593-14.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355

 Certifico para os devidos fins que intimo o defensor do réu a apresentar 

alegações finais no prazo de (05) cinco dias.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 203063 Nr: 5415-48.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 
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1.691 da CNGC/MT, que INTIMO o advogado do reeducando para, no prazo 

legal, manifestar nos autos acerca dos documentos novos e cálculo 

juntados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 306222 Nr: 12398-58.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKON LUCAS DA SILVA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA APARECIDA CENEDESE 

- OAB:17823/MT

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou Maikon Lucas 

da Silva Nogueira, em 13.9.2017 (fls. 04/05), como incurso no artigo 33, 

caput, c.c. art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, em razão da prática dos 

fatos delituosos narrados nos seguintes termos:

“Segundo as peças de informação, no dia 27.7.2017, aproximadamente às 

00h30min, na residência localizada na Rua Diamante, Quadra 08, Lote 15, 

bairro Jardim Peroba, nesta cidade de Sinop/MT, o denunciado MAIKON 

LUCAS DA SILVA NOGUEIRA, com envolvimento do adolescente Patrick 

Luiz Lora Ribeiro, deliberadamente, tinha em depósito e trazia consigo, 

com ânimo de tráfico, 27 (vinte e sete) porções de substância análoga a 

maconha, além do valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), 

provenientes da comercialização ilícita de entorpecentes, sem autorização 

e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto 

de apreensão (f. 24) e auto de constatação preliminar (fls. 32/34).

Restou apurado que, no dia dos fatos, o adolescente Patrick se deslocou 

à residência do acusado MAIKON LUCAS objetivando pegar 

aproximadamente 27 (vinte e sete) trouxinhas de substância 

entorpecente, para posterior comercialização.

Apurou-se que, na oportunidade em que o adolescente estava saindo da 

residência do acusado MAIKON LUCAS, com o entorpecente, foi 

surpreendido por policiais militares, ocasião em que ambos tentaram 

empreender fuga.

Por fim, segundo consta, o implicado MAIKON LUCAS, assumiu a 

propriedade do entorpecente e confessou a prática ilícita de drogas, bem 

como, afirmou que o adolescente Patrick realiza a entrega do entorpecente 

e, em troca, recebe determinada quantia em droga”[sic] – g.n.

Segundo consta dos inclusos autos, o acusado foi preso em flagrante 

delito em 27.7.2017 (f. 07), sendo a prisão homologada e convertida em 

preventiva em 28.7.2017(fls. 49/50), sob o fundamento de garantia da 

ordem pública.

 Após a conclusão das investigações, o Ministério Público Estadual 

ofereceu denúncia em desfavor de Maikon Lucas da Silva Nogueira em 

13.9.2017 (fls. 04/05); recebida em 18.9.2017 (f. 56), adotando-se o 

procedimento comum ordinário para o processamento da ação penal 

pública.

Citado, o réu apresentou defesa inaugural em 06.10.2017 (fls. 64/71), 

pugnando pela rejeição da denúncia em relação ao crime de tráfico de 

entorpecentes e, subsidiariamente, fosse aplicado “ao investigado Maikon 

Lucas da Silva Nogueira, as penas previstas no art. 28 da Lei nº 

11.343/20016” [sic].

 Instado, o Ministério Público manifestou contrariamente em 10.10.2017 

(fls. 74/76); sendo o pedido indeferido aos 18.10.2018 (f. 77) e, em 

prosseguimento, designou-se a audiência de instrução e julgamento.

Na audiência de instrução realizada em 13.11.2017 (f. 86), foi inquirida as 

testemunhas Cb PM Sergio Antelmo de Souza e o adolescente Patrick Luiz 

Ióra Ribeiro, assim como realizado o interrogatório do acusado Maikon 

Lucas da Silva Nogueira, cujo conteúdo dos depoimentos foi gravado em 

mídia digital juntada à f. 89. Por fim, o Ministério Público apresentou 

alegações finais orais, pugnando pela condenação do réu Maikon Lucas, 

como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 

11.343/2006. A defesa, por sua vez, apresentou alegações finais, 

pugnando pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 

33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. [alegações finais orais, mídia digital, f. 89].

Em decisão proferida aos 14.11.2017 (f. 90), o Juízo da 1ª Vara Criminal 

local, revogou a prisão preventiva do acusado Maikon Lucas da Silva 

Nogueira, mediante o cumprimento de medidas cautelares.

 Em 27.3.2018 (f. 97), os autos da Ação Penal Pública vieram 

redistribuídos a este Juízo da 4ª Vara Criminal, considerando o teor da 

Resolução nº 015/2017-TP.

O laudo definitivo das substâncias entorpecentes foi elaborado em 

17.01.2018 (fls. 98/99). O Ministério Público ratificou as alegações finais 

orais em 22.5.2018 (f. 100); a defesa do réu, por sua vez, aos 08.6.2018 

(f. 103).

É a síntese necessária. Decido.

Conforme relatado, cuida-se de Ação Penal Pública proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Maikon Lucas 

da Silva Nogueira, em razão da prática, em tese, dos crimes previstos nos 

artigos 33, caput, c.c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

Consta do BOPM nº 2017.248725 elaborado em 27.7.2017 (fls. 08/09), que 

o acusado foi preso em flagrante delito quando mantinha em depósito “uma 

grande quantidade de droga embalada pronta para comércio” [sic].

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes restou comprovada 

pelo laudo preliminar de constatação de droga elaborado em 27.7.2017 

(fls. 37/39) e pelo laudo definitivo elaborado em 30.11.2017 (fls. 98/99), 

sendo incontroversa a apreensão de 320g (trezentos e vinte) gramas de 

substância entorpecente denominada Cannabis sativo L. (maconha) e 11,8 

g (onze gramas e oito decigramas) da substancia entorpecente 

denominada cocaína.

Com relação à autoria delitiva, não restaram dúvidas acerca da subsunção 

da conduta do acusado ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006, igualmente ficou demonstrado o envolvimento do 

adolescente Patrick Luiz Lora Ribeiro na prática desse ilícito.

Em depoimento policial, o réu Maikon Lucas da Silva Nogueira confessou a 

autoria delitiva, inclusive com relação à participação do menor Patrick, 

afirmando que é “(...) usuário de drogas por cerca de quatro anos. 

Assume a propriedade da droga apreendida, cerca de 27 trouxas de 

substâncias análogas a maconha. Que a droga estava embalada em 

pacotinhos prontos para consumo. Que foi localizado na área de sua casa 

enterrado no chão. Que venderia cada trouxinha no dia. Que Patrick 

(amigo) ajudava o interrogado a vender. Que Patrick ganhava algumas 

porções conforme a quantidade de droga que vendia. (...) disse que 

estava comercializando drogas cerca de dois dias. Que o dinheiro 

apreendido (R$ 125,00) é oriundo de venda de drogas. Que as porções de 

pasta base de cocaína (04) foi localizado na casa de Patrick, que a droga 

seria dele. Que quando a polícia chegou no local, o interrogado bem como 

Patrick estava na casa do interrogado em frente a mesma esperando um 

comprador de maconha” [sic, fls.19/20] – g.n.

Em Juízo, o réu Maikon Lucas da Silva Nogueira confessou a autoria 

delitiva do crime de tráfico de drogas, entretanto apresentou uma versão 

diferente e contraditória com relação à participação do menor Patrick – 

sobre esse fato, inclusive, afirmou que se reuniu com o menor 

exclusivamente para, juntos, consumirem a droga. Vejamos:

“[...] Réu Maikon: negócio é o seguinte eu liguei para ele, eu estava em 

casa a noite, mais o menos meia noite. Aí eu liguei para ele. Falei para ele ir 

lá em casa. E essa droga que estava lá em casa era tudo minha. Não tem 

nada dele lá não. Aí eu chamei ele para fumar maconha. Aí tinha um outro 

amigo meu que ligou para mim. Aí queria fumar uma maconha. Falei: não, 

vem aqui em casa que esta eu e o Patrick aqui fumando maconha. Aí 

chegou falou para mim que tinha um “corre” de braw. Aí eu falei para ele: 

“Não, eu tenho a maconha aqui eu solto”. Precisando de dinheiro. Aí eu 

peguei e ligou para o cara. Eu não sabia que era policial. Aí eu peguei e 

falei para o cara que era polícia. Ele falou: “não, vamos nos encontrar aqui 

na escola brasiliano”. Aí eu perguntei para ele: “mas porque você quer que 

eu vá ai na escola, não dá para ser aqui perto de casa não?” Aí ele falou: 

“não, também dá, se você quiser eu vou aí” aí eu peguei e falei para ele: 

“então vem aqui então”. Aí ele pegou e desceu lá em casa e eu estava 

com o pedaço na mão e tinha um pouco enterrado lá no fundo de casa.

Juiz: então o senhor vendia mesmo?

Réu Maikon: É eu vendia. Mas a maioria era para meu consumo.

Juiz: Um pouco você consumia, um pouco você vendia?

Réu Maikon: É. Uns 03 (três) dias antes eu estava trabalhando de 

servente de pedreiro. Eu tinha pegado um dinheiro. E eu tinha comprado 

todo essa droga. Porque eu vi que um colega meu que estava vendendo, e 

eu vi que estava dando dinheiro. Entendeu? Aí eu falei que nada: também 

vou comprar e começar com isso aí.

 Juiz: E o Patrick então era só usuário mesmo?

Réu Maikon: É só usuário só.

Juiz: O senhor cedia para ele?

Réu Maikon: Eu o chamava para fumar. Ele nem comprava nada. Eu 

chamava ele para fumar. Aí no momento que eu estava com aquela droga 

ali. No volume que eu tinha ali. Aí o cara ligou. Daí eu falei vou fumar um 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 643 de 790



pouco e vou vender o resto para tentar recuperar meu dinheiro. Que eu 

gastei na droga.

(...)

Promotor: Há quanto tempo o senhor estava com essa droga em casa?

Réu Maikon: Faz uns 03 (três) dias que eu tinha comprado ela. Quando eu 

recebi meu dinheiro eu fui na “boca de fumo” comprar ela.

 Promotor: Quanto o senhor pagou?

Réu Maikon: Eu peguei R$ 150,00

 Promotor: O senhor ia vender por quanto?

Réu Maikon: Por R$ 1.200,00

Promotor: Porque o Patrick assumiu que a droga era dele?

Réu Maikon: Eu não sei, não entendi não.

(...)

 Defensor Público: Maikon, então você assume que a droga era toda sua?

Réu Maikon: Era toda minha. Não tem nada dele aí não.

Defensor Público: você é só usuário?

Réu Maikon: É. Na verdade era só para eu fumar. Mas daí eu vi que ia dar 

um valor mais alto. Aí eu falei. Não eu vou fumar um pouco e vender o 

resto, para tentar recuperar o resto do meu dinheiro.

Defensor Público: O Patrick ia lá fumar com você?

Réu Maikon: É ia lá fumar. Aquele dia eu liguei para ele ir lá fumar”.

[depoimento réu Maikon, mídia digital, f. 89]

Em depoimento policial, o menor Patrick Luiz Iora Ribeiro Nogueira 

confessou que “desde que conhece Maykon, faz correria para ele e que 

em troca pega algumas trouxinhas de maconha para fumar. Que o dinheiro 

apreendido (R$ 125,00) é oriundo da venda de droga do dia” [sic, fls. 

15/16]. Em Juízo, contraditoriamente, afirmou que o réu Maikon Lucas da 

Silva não é traficante de drogas, segundo ele, a droga apreendida era de 

sua propriedade e não do réu Maikon. Vejamos:

 (...) Réu Patrick: Ele tinha me ligado. Ele tinha um “braw”, daí eu levei na 

casa dele. Daí quando eu cheguei era a polícia. Daí eu corri e joguei o 

“braw” lá no fundo. Daí ficou um pedaço com eles lá na frente.

Promotor: Você estava chegando, ou estava saindo da casa?

Réu Patrick: Não. Eu tinha chegado para entregar o “braw” dele. Que ele 

tinha me ligado também, que eu tinha “braw”.

Promotor: Você deu um outro depoimento na delegacia. Você se lembra do 

que falou lá?

Réu Patrick: Foi isso, mesma coisa.

Promotor: Olha. Você foi até a casa do Maikon para consumirem drogas?

Réu Patrick: Não. Eu fui porque ele tinha me ligado porque tinha gente 

querendo comprar. E Eu cheguei era a polícia disfarçada. Daí eu corri, 

tentei jogar o “braw” lá nos fundos. E um pedaço ficou lá na frente. Que 

eles pegaram.

Promotor: Você não sabia que dentro da casa de Maikon tinha uma certa 

quantidade de drogas?

Réu Patrick: Não senhor eu corri lá pra trás e já fui atrás de dispensar 

tudo. Mas daí me pegaram lá nos fundos.

Promotor: Que o Maikon tinha ligado para o senhor ir buscar a droga.

Réu Patrick: Não. Estava na minha casa, eu trouxe para vender aqui. Ele 

falou que ia soltar R$ 1.200,00 para um corre, mas era polícia.

Promotor: Aqui consta também o seguinte: que havia recebido a ligação e 

que era para entregar a droga a uma pessoa próxima a casa de Maikon e 

que venderia as 25 trouxinhas por R$ 1.200,00

Réu Patrick: Não é (...) É eu ia vender sim, mas daí era a polícia. É que ele 

tinha me ligado.

Promotor: então estava com quem a droga?

Réu Patrick: Comigo daí, daí quando eu cheguei, na hora que a gente ia 

entregar, nós vimos que era a polícia, nós saímos correndo.

Promotor: Você ia junto com o Maikon entregar essa droga?

Réu Patrick: Não sozinho. Estava lá em frente da casa dele só.

Promotor: E porque ele pediu para trazer a droga?

Réu Patrick: Não ele sabia que eu tinha maconha só. Que eu vendia.

Promotor: Mas qual a ligação do Maikon com essa droga que você ia 

vender?

Réu Patrick: Nada. Minha só.

Promotor: Ele achou um comprador? Ele ia ajudar. Encontrar quem 

comprasse?

Réu Patrick: Não. Ligaram para ele falando que queria comprar, mas era 

polícia disfarçada ligando. Quando eu cheguei era a polícia. Em um carro 

sem ser da polícia.

Promotor: Então alguém encomendou a droga com ele. E ele ligou para 

você trazer a droga é isso?

Réu Patrick: Não, alguém ligou para ele perguntando quem tinha “braw”, e 

ele falou que eu tinha. E eu fui trazer e quando era, era a polícia.

 Promotor: Como você trouxe a droga?

(...)

Defesa: Patrick então essa droga você confirma que é toda sua?

Réu Patrick: Sim

Defesa: Quando você chegou lá no local.

Réu Patrick: Era a polícia.

Defesa: Então no caso, essa droga não tem nada haver com o Maikon?

Réu Patrick: Não. Tudo minha.

(...)

Juiz(a): Você dava comissão para ele quando ele arrumava o comprador?

Réu Patrick: Não. Só eu que vendia só.

Juiz(a): E ele chamou para falar que tinha gente lá procurando?

Réu Patrick: Me ligaram, mas era polícia disfarçada”. [depoimento 

testemunha Patrick Luiz Ióra Ribeiro Nogueira, mídia digital, f. 89]

A testemunha Cb PM Sergio Antelmo de Souza, quando em policial, relatou 

que “em rondas pelo bairro residencial Pérola mais precisamente na rua 

diamantes se deparou com dois suspeitos em frente a uma residência, ao 

efetuar a abordagem os mesmos empreenderam fuga para dentro da 

residência, a GUPM obteve êxito em abordar os dois suspeitos, foi 

encontrado em posse do suspeito Maikon Lucas da Silva Nogueira uma 

quantidade considerável de substancia análoga a maconha (...) o menor 

Patrick relatou que fazia a distribuição para o Maikon e em troca ganhava 

uma pequena quantidade de entorpecente para seu consumo” [sic, f. 11].

 Destarte, não obstante o adolescente Patrick tentar assumir a propriedade 

da droga perante o Juízo – trata-se in casu de réu confesso, inclusive 

quanto à destinação da droga (comercialização) – igualmente, as provas 

produzidas durante o inquérito policial quanto em Juízo, demonstraram 

inequivocamente que o réu incorreu no delito previsto no art. 33 da Lei nº 

11.343/2006.

Quanto à causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 

11.343/2006, também não restou qualquer dúvida com relação à sua 

incidência, vez que o acusado Maikon, em sede policial, afirmou que o 

menor Patrick realizava a distribuição da droga para o ele. Além disso, o 

menor Patrick afirmou perante a autoridade policial que “desde que 

conhece Maykon, faz correria para ele e que em troca pega algumas 

trouxinhas de maconha para fumar”.

 Por todo o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno Maikon Lucas 

da Silva Nogueira como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, 

VI, da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, que o sentenciado 

recrutou um adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade para lograr 

êxito na atividade criminosa, entretanto, essa prática será valorada tão 

somente na terceira fase de aplicação de pena, como causa especial de 

aumento da pena. Com relação aos antecedentes criminais, o réu registra 

01 (um) Termo Circunstanciado (Cód. 305732), em trâmite pelo JECRIM 

local, pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal; outro Termo 

Circunstanciado (Cód. 319604), em trâmite pelo JECRIM local, pelo crime de 

posse de drogas para consumo pessoal; e registra um inquérito policial 

(Cód. 336693), em trâmite pelo Juízo da 1ª Vara Criminal local, pelo crime 

de receptação – entretanto essas circunstâncias não serão valoradas 

para agravar a pena base, mercê da Súmula 444 do STJ - No que diz 

respeito à conduta social e personalidade, revela-se ser pessoa propensa 

à criminalidade, tanto é que recentemente está sendo processado e 

investigado criminalmente nesta comarca (Códs. 319604 e 336693). Os 

motivos do crime estão relacionados à ambição e desejo de lucro fácil, de 

forma ilegal, próprios do tipo. Quanto às circunstâncias do crime, 

constata-se que foram apreendidas 320g (trezentas e vinte gramas) de 

substância entorpecente denominada Cannabis sativo L. (maconha) e 11,8 

g (onze gramas e oito decigramas) da substancia entorpecente 

denominada cocaína, quantum que de per si não justifica a fixação da 

pena base acima do mínimo legal, mercê do artigo 42 da Lei nº 

11.343/2006. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por 

tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em 

razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, em observância as circunstâncias acima que demonstram 

um resultado levemente desfavorável ao sentenciado, aplico a pena-base 

um pouco acima do mínimo legal, em 05 (cinco) e 06 (seis) de reclusão e 

510 (quinhentos e dez) dias-multa.
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Na segunda fase, verifica-se que o sentenciado tinha 18 (dezoito) anos 

na data do fato (menoridade relativa), assim como de que confessou a 

autoria delitiva; posto isso, reconheço as atenuantes previstas nos artigos 

65, I, e III, “d”, do CP. Não havendo circunstancias agravantes, mantenho a 

pena em 05 (cinco) e 06 (seis) de reclusão e 510 (quinhentos e dez) 

dias-multa, à luz da súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, não reconheço a causa especial de diminuição de pena 

prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, uma vez que os requisitos 

legais devem ser preenchidos de forma cumulada. O entendimento do e. 

TJMT é de que “os elementos previstos no § 4º, do artigo 33 da Lei de 

Drogas, são cumulativos e devem ser preenchidos em sua totalidade para 

a concessão da causa especial de diminuição da pena”[sic] – [ TJMT: DES. 

Juvenal Pereira da Silva, APL 39832/2013, j. 04.12.2013 p. 12.12.2013].

No caso, a testemunha Patrick Luiz afirmou perante a autoridade policial 

que “desde que conhece Maykon, faz correria para ele e que em troca 

pega algumas trouxinhas de maconha para fumar” – inclusive, 

recentemente, o sentenciado se envolveu em outros ilícitos penais nessa 

comarca (Cód. 336693), em trâmite pelo Juízo da 1ª Vara Criminal local, 

pelo crime de receptação e (Cód. 319604) em trâmite pelo JECRIM local, 

pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal. Além disso, em 

virtude da ousadia e forma com que o sentenciado envolveu o 

adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade, reconheço da causa 

especial de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, 

razão pela qual exaspero a pena privativa de liberdade em 1/6 (um sexto), 

alcançando a pena de 06 (seis) e 05 (cinco) meses de reclusão e 510 

(quinhentos e dez) dias-multa, a qual torno definitiva diante da ausência de 

outras causas de aumento e/ou diminuição de pena.

 Com relação ao regime inicial de cumprimento de pena, em que pese o 

disposto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, no sentido de que a pena dos 

crimes hediondos e equiparados será cumprida inicialmente em regime 

fechado, a fixação ex lege, com base apenas na referida determinação 

legal, é inconstitucional, devendo ser ponderadas, também, as disposições 

do art. 33 do Código Penal. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial 

do STF, in verbis:

 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. 

TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. INCONSTITUCIO-NALIDADE DO 

ART. 2º, § 1º, da LEI 8.072/1990. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. 

É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 

8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da 

condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código 

Penal. 2. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido” [sic] – [STF: 

ARE nº 1.052.700/MG, Relator: Min. Edson Fachin, Plenário, j. 01.02.2018, 

p. 01.02.2018].

Assim, comungando do referido entendimento jurisprudencial e 

considerando a primariedade do réu Maikon Lucas da Silva Nogueira, em 

observância ao disposto no art. 33, § 2º, “b”, do CP, mesmo considerando 

o tempo de prisão provisória (art. 387, § 2º, do CPP – 110 dias), o regime 

de cumprimento de pena deve ser inicial semiaberto.

Nos termos do artigo 387, § 1º, do CPP, o juiz, ao proferir sentença 

condenatória decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se 

for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, 

sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.

Nesse tocante, o sentenciado Maikon Lucas da Silva Nogueira poderá 

aguardar o trânsito em julgado em liberdade, diante do regime fixado para 

o cumprimento inicial de pena (semiaberto), entretanto mediante o 

cumprimento das seguintes medidas cautelares: “a) comparecimento 

mensal em Juízo, para informar e justificar suas atividades e b) proibição 

de ausentar-se da comarca sem prévia autorização do Juízo”.

Transitada em julgado a presente sentença, lance-se o nome do 

sentenciado no Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC – 

Departamento da Polícia Federal) e expeça-se a guia de execução penal 

definitiva.

 Comuniquem-se ao Tribunal Regional Eleitoral/Mato Grosso, por intermédio 

do Sistema INFODIP, quanto à condenação criminal e a respectiva 

suspensão dos direitos políticos do sentenciado (CF, art. 15, III), 

procedendo-se nos termos dos artigos 595 e 596 da CNGCGJ/MT.

Destruam-se as amostras de entorpecentes reservadas para contraprova 

descrita no auto de apreensão (f. 29), procedendo-se nos termos do 

artigo 72, da Lei nº 11.343/2006 e art. 1.499 da CNGCGJ/MT, 

comunicando-se à autoridade policial para tal mister.

Quanto aos objetos e documentos apreendidos, descritos no Termo de 

apreensão lavrado em 27.7.2017 (f. 29), quais sejam: “um celular de cor 

preta da marca lenovo nº A2016B30 e um celular sansung branco, nº 

18552BGSMH”, não havendo mais interesse para o processo e, 

considerando que não restou demonstrada a origem ilícita, em observância 

ao artigo 120 do CPP, determino a restituição dos bens e documentos 

apreendidos a quem de direito, mediante comprovação de propriedade. 

Transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias sem manifestação de eventuais 

interessados nos 02 (dois) celulares, determino seja os bens úteis doados 

para o Conselho da comunidade de Sinop/MT, CNPJ 09.373.949/0001-01.

Declaro o perdimento dos valores apreendidos (R$ 125,00), eis que 

evidenciada a prática de mercancia de entorpecentes pelo acusado, 

devendo, após o trânsito em julgado da sentença, serem revertidos ao 

FUNAD, mercê do artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006.

Em observância ao artigo 804 do CPP, condeno o réu ao pagamento das 

custas processuais.

P. R. I. C.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 241724 Nr: 13103-27.2015.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDS-C

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 10 (dez) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito para o regular prosseguimento ao feito, nos termos da 

decisão de fl. 12.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 338910 Nr: 15342-96.2018.811.0015

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFRN, MHFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE MARCOS ROQUE DE 

FARIA - OAB:17293-MT

 Intimo o advogado do Representado M. H. F. M. para ciência do teor do 

despacho de fls. 113 a seguir transcrito: "I - Considerando que o 

adolescente M. H. F. M. compareceu na Secretaria desta Vara 

Especializada da Infância e Juventude, oportunidade em que justificou sua 

ausência na audiência aprazada e atualizou seu endereço (fl. 112), acolho 

sua justificativa de ausência e revogo o item “II” da determinação acostada 

à fl. 108. II – Designo audiência de apresentação e instrução para o dia 18 

de dezembro de 2018, às 15h. III – Nesta oportunidade, somente com 

relação ao adolescente acima mencionado, ratifico os comandos lançados 

nos itens “VIII, IX e X”, da decisão aportada às fls. 48-49."

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 553596 Nr: 16690-91.2018.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JCFDAID2O, NDJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 46 da Lei n.º 6.015/73, 

AUTORIZO O REGISTRO DE NASCIMENTO tardio da criança N. de J. N., 

nascida em 20/08/2018, filha de T. M. de J., avós maternos L.M. de J. e 
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DECLARO A INCOMPETÊNCIA da Diretoria do Foro para reconhecer a 

paternidade post mortem na via administrativa, devendo a parte 

interessada buscar a via judicial para esta providência.Sem condenação 

em custas e honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie. 

Publique-se, registre e intimem-se. Ciência ao MPE e à Defensoria Pública 

para eventuais providências cabíveis, ressaltando que a requerente 

possui advogada constituída nos autos. Transitada em julgado, 

comunique-se ao Tabelião Interino do Cartório do Segundo Ofício de 

Várzea Grande-MT para que proceda ao registro. Após, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Por medida de celeridade e 

economia processual, a cópia da presente decisão servirá como 

comunicação (Ordem de Serviço n.º 2/2017/DF).

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038266-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE KELIM RAMOS MARTINEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILDENI LINO FIUZA MAIA (REQUERIDO)

HÉLIO DE ARAÚJO MAIA (REQUERIDO)

CARLOS EDUARDO FIUZA MAIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1038266-40.2017.8.11.0041; Valor causa: $1,000.00; Tipo: Cível; Espécie: 

PETIÇÃO (241)/[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, Alimentos, Guarda, 

Fixação] Certifico que, não há tempo hábil para expedição de Carta 

Precatória para citação/intimação da Audiência redesignada para 

14/11/2018. Certifico ainda, que em consulta no Sistema PJE, à Carta 

Precatória anteriormente encaminhada à Comarca de Comodoro/MT, o 

Requerido não foi encontrado, conforme certidão em anexo, razão pela 

qual, intimo a parte autora para manifestar-se, no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 31 de outubro de 2018 ANA PAULA PIRES DE CAMARGO 

MACHADO Analista Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008654-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. A. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE FERNANDES BERGO OAB - MT0009675A (ADVOGADO(A))

FATIMA REGINA MOREIRA OAB - 045.748.211-75 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. A. (REQUERIDO)

 

Vistos. I- Recebo o processo no estado em que se encontra e aproveito 

os atos anteriormente praticados. Assim, por economia e celeridade 

processual, Intime-se a parte autora, pessoalmente, por meio de Oficial de 

Justiça, a promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena 

de assim não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do 

ARTIGO 485, §1º DO CPC. II- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013458-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA VASCONCELLOS RIBEIRO DE SOUZA AMADIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SCHMIDT BARROS OAB - MT12020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO ARNAUT AMADIO (RÉU)

 

Vistos. Nos termos do art. 9º do CPC, intimem-se a parte autora para que 

se manifeste sobre o instituto da decadência, previsto no art. 178, I, do 

Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 385866 Nr: 2563-56.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NPR, CEPR, ÂNGELA PEDROSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO BATISTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intime-se o exequente Carlos Eduardo Pedroso Ribeiro, pessoalmente, 

por meio de Oficial de Justiça, a promover o andamento do feito, no 

PRAZO DE 05 dias, sob pena de assim não o fazendo, não ser resolvido o 

mérito, nos termos do ARTIGO 485, §1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 413824 Nr: 18835-28.2015.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT REINALDO DE 

OLIVEIRA PORTO - OAB:OAB/MT 17.626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS TADEU 

MAGALHÃES - OAB:14.827

 Vistos.I- Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento 

antecipado do mérito, ainda que parcial (CPC, artigos 355 e 356), uma vez 

que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação 

do juízo de convicção, razão porque passo ao saneamento e organização 

do processo (CPC, art. 357), bem assim a ordenar a produção da prova.II- 

Fixo, como ponto controvertido, o legítimo interesse da menor WALLYSON 

GABRIEL ROSÁRIO PEREIRA; o período de convivência entre a requerente 

e o requerido e; a partilha de bens do casal. III- Diante da natureza da 

controvérsia defiro a produção de prova oral, consistente na oitiva de 

testemunhas, devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

apresentarem róis (CPC, ARTIGO 357, §4º).IV- Intimem-se as partes para 

prestarem depoimento pessoal em Juízo, na forma do artigo 385 e 

seguintes do Código de Processo Civil.V-designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13/12/2018, às 15h30m (horário oficial de MT), 

ocasião que serão ouvidas as testemunhas a serem arroladas e colhido 

os depoimentos pessoais das partes.VI- Desde já fica(m) o(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) cientificado(s) de que cabe a ele(s) o dever 

de informar ou intimar a testemunha por ele(s) arrolada da audiência 

supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo 

nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, § 1º).VII- 

Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as partes informar 

a este juízo com antecedência mínima de 30 dias da data da audiência a 

ocorrência das hipóteses do art. 455, § 4º, CPC, a fim de que a intimação 

da testemunha seja reali-zada pelo juízo e, assim, a solenidade em tela 

seja consolidada. VIII- Notifique-se o representante do Ministério 

Público.IX- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 266981 Nr: 5541-45.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRC, THAMIRES RIBEIRO DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DA SILVA CARVALHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intime-se a parte exequente, pessoalmente, por meio de Oficial de 

Justiça, a promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena 

de assim não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do 

ARTIGO 485, §1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 284901 Nr: 3949-29.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NVCAB, DDCAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANE CARDOSO COSTA 

LEITE - OAB:19689/O, SANDRA FORTUNATO UEMA GONÇALVES - 

OAB:22917/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIANE CARDOSO COSTA 

LEITE - OAB:OAB/MT19.689/MT

 Vistos.

I- Proceda-se a intimação no endereço constante às fls. 139/140. 

Expeça-se o necessário. Saliente-se que a citação com hora certa é uma 

especial forma de citação por oficial de justiça, sendo desnecessária nova 

determinação judicial nesse sentido para que se realize, podendo o oficial 

de justiça, atendidos os pressupostos correlatos, dela se utilizar de ofício. 

Para que se legitime, no entanto, tem o oficial de ter procurado o citando 

por duas vezes em dias e horários distintos, não o encontrando (STJ, 4ª 

Turma, REsp 23158/SP, rel. Min. Barros Monteiro).

II- Cumpra-se o mandado com as prerrogativas previstas no art. 212, § 2º 

do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 422145 Nr: 23136-18.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABSDC, ABDSDS, ABDC, NBDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intime-se a parte exequente, pessoalmente, por meio de Oficial de 

Justiça, a promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena 

de assim não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do 

ARTIGO 485, §1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 422146 Nr: 23137-03.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABSDC, ABDSDS, ABDC, NBDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intime-se a parte exequente, pessoalmente, por meio de Oficial de 

Justiça, a promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena 

de assim não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do 

ARTIGO 485, §1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 299002 Nr: 19580-13.2012.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONÁRIA MARTINS NEPONOCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS MARIA ELIZABETH MARTINS 

NEPONUCENO, DE CUJUS VALERIANO MAXIMO NEPONUCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORTIZ GONSALES - 

OAB:MT 4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Intime-se a inventariante, pessoalmente, a cumprir integralmente a 

decisão de fls. 74/74-verso, sob pena de extinção, sem resolução do 

mérito.

II- Atendida a determinação acima, volte-me concluso para análise dos 

requerimentos aduzidos às fls. 84/85 e 87/90.

III- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 445977 Nr: 9932-67.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVBS, JVBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intime-se a parte exequente, pessoalmente, a promover o andamento do 

feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena de assim não o fazendo, não ser 

resolvido o mérito, nos termos do ARTIGO 485, §1º DO CPC.

II- Com ou sem manifestação, dê-se vista ao Ministério Público, pelo prazo 

legal.

 III- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 519690 Nr: 24301-32.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEBER ALEXANDRE SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENIFER VILAS BOAS CHAMORRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES MACHADO PEDRO - 

OAB:16591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

I- Intime(m)-se a exequente, por sua representante/assistente legal, 

pessoalmente, para que se manifeste, conforme determinação contida à fl. 

16.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 448680 Nr: 11246-48.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDOA, EDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11246-48.2016.811.0002 / Código: 448680

VISTOS.

I- Analisando os autos, verifica-se que a audiência designada nestes 

autos para o dia 03/11/2018 - fl. 62/62v, foi marcada para um dia que não 

há expediente.

 II- Dessa forma, visando a continuidade da demanda, Redesigno audiência 

de Instrução e Julgamento para 13/12/2018 ás 16:00.

III- Intime-se

IV- Cumpra-se.

Várzea Grande, 30 de outubro de 2018.
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Dr. JOSÉ ANTONIO BEZERRA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 241346 Nr: 2616-13.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJPDS(, JNDSB, JNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, não foi possivel proceder a Citação da Senhora JOSEANE 

NAVES DA SILVA, via precatória, em virtude de que, conforme pesquisa 

INFOSEG (Fls. 77), consta somente a cidade de Ribeirão Preto, a Rua e o 

Bloco, não consta o bairro, ficando inviável a expedição. Sendo assim, 

encaminho matéria para imprensa com intimação da parte autora, para 

providências.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006962-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. A. A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE ANUNCIACAO DE ALMEIDA OAB - 050.701.841-99 

(REPRESENTANTE)

MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA OAB - MT19582/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1006962-09.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: A Advogada da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência da certidão que designou 

a audiência de ID 16225315 . Várzea Grande/MT, 31 de outubro de 2018. 

Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009355-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER MAURO PROFESSOR LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL VELASCO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

EDNOEL DA CUNHA VELASCO (HERDEIRO)

EDNEISE DA CUNHA VELASCO (HERDEIRO)

EDINEY DA CUNHA VELASCO (HERDEIRO)

APARECIDA RODRIGUES VELASCO (HERDEIRO)

EDILENE DA CUNHA VELASCO (HERDEIRO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PROCESSO PJE Nº 1009355-38.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com 

fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em face da certidão 

negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, encaminho-a à 

imprensa para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

31 de outubro de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006876-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MARQUES SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIAN DE SOUZA DA SILVA (INVENTARIADO)

 

1006876-72.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: intimar a parte inentariante para que no 

prazo de 01 (dez) dias manifeste sobre os oficios junatdos aos autos 

Várzea Grande/MT, 31 de outubro de 2018. Nercy Anchieta Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000617-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEPHANI MIRANDA EMILIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULYEMERSON RAMOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1000617-61.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Diante do 

contido (Id. 16213281), e, em consonância com o parecer do Ministério 

Público (Id. 16229245), JULGO EXTINTO, POR SENTENÇA, o processo de 

execução em epígrafe, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil, com relação as prestações 

alimentícias do período de Setembro/2016 a Outubro/2018. P. R. I. Isentos 

de custas, eis que defiro a AJG ao executado (Id. 16075851, item “c”). 

Expeça-se Alvará de Soltura em favor do executado, se por outro motivo 

não estiver preso. Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009383-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

B. H. D. R. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. F. M. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1009383-69.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Trata-se de Homologação de acordo de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda, direito de 

Convivência e Alimentos. Compulsando os autos, verifica-se que não 

consta a certidão atualizada de nascimento ou de casamento com 

averbação, dos requerentes, o que deve ser providenciado, bem ainda, 

devem trazer aos autos declarações de testemunhas, com firma 

reconhecida, dando conta da união e o período. Mais. Verifica-se que o 

valor da causa deve ser corrigido (art. 292, incisos III e VI, do CPC). Com o 

aporte, ao Ministério Público. Cumpra-se.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271675 Nr: 15101-11.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: P.G.P.S.M. rep. Por sua mãe ADRIELLY GARCIA PA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO DOS SANTOS MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CRISTINA LIRA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FÁBIO DOS SANTOS MACEDO, Cpf: 

72956445120, Rg: 1513909-3, Filiação: Pedro Pacheco de Macedo e 

Luzinete Maria dos Santos, data de nascimento: 21/07/1985, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 
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centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante 

Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES 

e IN 10/2014-PRES..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNA GABRIELA 

NEVES BARROS, digitei.

Várzea Grande, 30 de outubro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 371622 Nr: 20664-78.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRELINA DOMINGAS DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE FABIO GREGORIO DE AMORIM, 

VICTOR GREGORIO DE AMORIM, ESPOLIO DE GERALDO GREGORIO DE 

AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Vieira Passos - 

OAB:17.731, Antonio Paulo Zambrim Mendonça - OAB:6.576, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE 

MT, MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - OAB:14941, RAFAEL 

ANTONIO DE MORAES DUARTE - OAB:15384, WARRINGTON BERNARD 

RONDON DIAS - OAB:14974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora para que no prazo de 10 

(dez) dias junte aos autos comprovante do pagamento de diligência do Sr 

Oficial de Justiça com a finalidade de citar os requeridos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 371606 Nr: 20648-27.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFDL, JGFDL, MFDLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DA SILVA 

CARDOSO - OAB:19774

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 162, parágrafo 

4º do C.P.C., abro vistas: intimar a parte requerida para que no prazo de 

10 9dez) dais manifeste nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 320673 Nr: 17077-82.2013.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRELINA DOMINGAS DE AMORIM, GEORGE FABIO 

GREGORIO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6.576/MT, BETTÂNIA MARIA GOMES PEDROSO - 

OAB:OAB/MT 6.522, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-A/MT, MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - OAB:14941, 

RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE - OAB:15384, WARRINGTON 

BERNARD RONDON DIAS - OAB:14974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte inventariante, para que no prazo 

de 10(dez) dias cumpra integralmente a determinação do despacho de fl. 

178, sob pena de extinção.e

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 417607 Nr: 20810-85.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LECY TABORDA LOCATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DANI JOSÉ LOCATELLI, ADRIANA 

CRISTINA LOCATELLI FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:6953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte inventariante através de seu 

advogado para que no prazo de 10 (dez) dias dê andamento ao feito, sob 

pena de extinção.r

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 343725 Nr: 10860-86.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO BISPO DE FIGUEIREDO, JULIANA MARIA DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Clara da Silva - 

OAB:10373-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Intime-se o Inventariante, através de Advogada para trazer aos autos o 

comprovante de pagamento do ITCMD ou comprovante de isenção.

Deve, ainda, trazer aos autos as últimas declarações e o plano de partilha.

Em seguida, remeta-se o feito à Fazenda pública para manifestação.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 30 de Outubro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 29267 Nr: 7103-75.2000.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA DE LIMA PIOVEZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO DAVID PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6079/MT, ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - OAB:6183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 162, parágrafo 

4º do C.P.C., abro vistas: intimar a parte inventariante para que no prazo 

de 10 ( dez) dias junte aos autos quisitos a serem respondidos pelo 

expert- perito contabil, sob pena de extinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58445 Nr: 4237-89.2003.811.0002

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LSraamSRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:4839-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:4839-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALYNE D REVELLIN 

RODRIGUES, para devolução dos autos nº 4237-89.2003.811.0002, 

Protocolo 58445, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 378856 Nr: 25930-46.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTBL, PFTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO DA SILVA 

GREGORIO - OAB:1752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Forme-se o segundo volume, eis que este conta mais de 200 folhas.

A Sra. Gestora seguramente quis auxiliar para o rápido deslinde do feito, 

não havendo óbice ao não atendimento do ato ordinatório pelo i. causídico, 

mesmo porque não há segurança de que a mãe do falecido seja 

dependente do mesmo no INSS.

Reitere-se o ofício de fls. 206, assinalando o prazo de cinco dias para 

resposta, sob pena de desobediência.

Vindo aos autos, conclusos para apreciação.

Oficie-se à CEF requisitando a transferência do valor do FGTS para a 

conta judicial.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 30 de Outubro de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002694-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DE SOUZA SOLANO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA CAMPOS DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SONIA MARIA LARA DA ROSA (TESTEMUNHA)

LUBYM KORIA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

MARIA VANDA LOPES SAMPAIO (TESTEMUNHA)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o 

1002694-77.2016.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Conforme Portaria n. 678/2017 – PRES, redesigno audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22/11/2018, às 14h:45min. Várzea Grande/MT, 30 de 

outubro de 2018. Aécio da Silva Miranda Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006905-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELUANA TAMIRES SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

Processo Judicial Eletrônico 1006905-25.2017.8.11.0002 Certidão de 

Impulsionamento Certifico que, cumprindo as normas contidas no artigo 

162, § 4.º do CPC, e Ordem de Serviço n. 001/2007 – GAB, conforme 

juntada de Oficio n. 242/2018 do Banco Bradesco (ID: 16268514), 

impulsiono estes autos a parte autora para manifestar no prazo de 30 

(trinta) dias sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015. 

Várzea Grande/MT, 31 de outubro de 2018. Aécio da Silva Miranda Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007165-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. B. (REQUERIDO)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o 

1007165-68.2018.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão de 30/08/2018 (Id 14810657), autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação para o 

dia 12 de Dezembro de 2018 às 16h30. Várzea Grande/MT, 31 de Outubro 

de 2018. Fátima Maria Wanderley Sales Técnica Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003383-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. M. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777/O 

(ADVOGADO(A))

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. P. D. C. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

R. M. J. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA Processo: 1003383-53.2018.8.11.0002. AUTOR: ANNA 

JULLYA MORAES DA COSTA RÉU: ANDERSON BENEDITO PEDROSO DA 

COSTA Vistos etc. HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado pelas 

partes, com supedâneo no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil; 

por conseguinte JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, constituindo para todos os efeitos o título executivo judicial. 

Concito as partes a bem e fielmente cumprirem o avençado. Isento de 

custas. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se observando as 

cautelas e anotações de estilo, cientes as partes de que, havendo 

inadimplemento, poderão requerer o desarquivamento ou postular o 

cumprimento da sentença nos próprios autos. Transitada esta em julgado, 

expeçam-se os mandados e ofícios que se fizerem necessários. Dou a 

presente por publicada em audiência, saindo os presentes intimados. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. (Assinado Digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009342-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. V. A. R. (AUTOR(A))

S. A. D. (AUTOR(A))

N. A. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO SILVA ALVES OAB - MT8882/O (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. R. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA Processo: 1009342-39.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 

11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69)/[Alimentos]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: NAUHANA 

ACIOLI RODRIGUES, NAYANNE VITORIA ACIOLI RODRIGUES, SANDRA 

ACIOLI DELMINIO Parte Ré: RÉU: VANDO RAMOS RODRIGUES Vistos etc. 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado pelas partes, com 

supedâneo no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil; por 

conseguinte JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, constituindo para todos os efeitos o título executivo judicial. 
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Concito as partes a bem e fielmente cumprirem o avençado. Isento de 

custas. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se observando as 

cautelas e anotações de estilo, cientes as partes de que, havendo 

inadimplemento, poderão requerer o desarquivamento ou postular o 

cumprimento da sentença nos próprios autos. Transitada esta em julgado, 

expeçam-se os mandados e ofícios que se fizerem necessários, inclusive 

termo de guarda. Dou a presente por publicada em audiência, saindo os 

presentes intimados. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. R

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007834-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEOMIRA COLODEL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ROSMERI DO ROCIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ROSANE APARECIDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALBARI DE ALMEIDA (INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1007834-24.2018.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Cumprindo ordem judicial e 

considerando a entrega do Termo de Inventariante na data de 11/9/2018 

(PDF em anexo), autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, 

impulsiono estes autos à inventariante para apresentação das primeiras 

declarações em 20(vinte) dias. VÁRZEA GRANDE, 31 de outubro de 2018. 

Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria 

Sede do juízo e Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água 

Limpa, Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 

3688-8421 – e-mail: vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006981-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. V. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. C. D. S. S. (RÉU)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o 

1006981-15.2018.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão de 05/10/2018 (Id15766147), autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação para o 

dia 18/12/2018, às 14:00horas. Várzea Grande/MT, 31 de outubro de 

2018. Aécio da Silva Miranda Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009629-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA OAB - MT22976/O 

(ADVOGADO(A))

ANANDA ALVES DA COSTA OAB - MT22033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. (REQUERIDO)

C. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009629-65.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MARGARIDA FATIMA DE 

SOUZA REQUERIDO: CERTIDÃO NASCIMENTO, MATEUS DE SOUZA 

Vistos etc. Versam os autos sobre Ação de Guarda com pedido liminar 

que MARGARIDA FATIMA DE SOUZA, move em face de LUIZ HENRIQUE 

DE SOUZA MIRANDA e MATEUS DE SOUZA, todos qualificados nos autos. 

Inicialmente, ressalto que a parte autora deverá adequar o presente caso 

ao procedimento estabelecido pela legislação, qual seja a AÇÃO DE 

TUTELA, posto que em razão de se encaixar na qualidade de tia dos 

infantes não é legítima para ser guardiã dos menores, mas sim tutora. 

Destarte, faz-se mister juntar aos autos cópia de documento que 

comprove o vínculo com as crianças. Ademais, verifico que a ação foi 

ajuizada em desfavor dos menores acima mencionados. Todavia, a 

legitimidade passiva no presente caso não compreende os infantes, mas 

sim os seus responsáveis. Tão logo, faz-se necessário que, no polo 

passivo conste tão somente o Sr. JUNIOR OLIVEIRA MIRANDA, por ser o 

genitor de LUIZ HENRIQUE DE SOUZA MIRANDA, e a Sra. MAILDA 

APARECIDA DE SOUZA, por ser a avó materna de MATEUS DE SOUZA. 

Outrossim, tendo em vista o informativo do óbito da genitora dos menores, 

determino que a parte autora acoste aos autos cópia da certidão de óbito 

da Sra. ARIANNA CRISTINA DE SOUZA (genitora das crianças). Posto 

isso, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias (Artigo 319, II, 

do Código de Processo Civil), cumprir as determinações acima, sob pena 

de indeferimento da inicial. Às providências. (Assinado Digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009820-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. B. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO(A))

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643/O (ADVOGADO(A))

NEILA COSTA DOS SANTOS BIANCHINI OAB - MT21559/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. V. (RÉU)

D. C. V. (RÉU)

M. C. V. R. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009820-13.2018.8.11.0002. AUTOR(A): NELSON BENTO DE ALMEIDA 

RÉU: SILVANIO CANDIDO VIEIRA, MARIO CELSO VIEIRA RAMOS, 

DAGMAR CESAR VIEIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de Reconhecimento 

de União Estável Post Mortem, que NELSON BENTO DE ALMEIDA, ajuizou 

em razão do falecimento de MARIA FERREIRA VIEIRA. Após detida análise 

dos autos, constatei que a petição inicial não preenche os requisitos 

exigidos nos artigos 319 e 320 do CPC/2015. Explico. Para o 

reconhecimento da união estável há necessidade de se comprovar a 

inexistência de impedimento ao casamento (Art. 1.723, § 1º, do CC). 

Portanto, determino que o requerente proceda a emenda à inicial, sanando 

as irregularidades mencionadas, acostando aos autos as cópias das 

certidões de nascimento ou casamento – caso já tenham sido casados 

anteriormente – com averbação de divórcio, apresentando, ainda, 

declarações firmadas por 3(três) testemunhas que atestem a convivência 

e o respectivo período. Assinalo, para tanto, o prazo de 15 (quinze) dias, 

para cumprimento das diligências supramencionadas, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do CPC/2015, sob pena de indeferimento da inicial. 

Atendida a determinação supra, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça, com escoro no art. 98 do Código de Processo Civil. Em seguida, 

cite-se a (s) parte (s) requerida (s), com observância dos §§ 1º, 3º e 4º, 

art. 695 do Código de Processo Civil, intimando-se as partes, para 

comparecer a Audiência de Conciliação a ser designada pela secretaria 

deste Juízo, de acordo com a disponibilidade de pauta, (Artigo 695, § 2º do 

Código de Processo Civil), fazendo-se constar que o prazo para 

contestação de 15 (quinze) dias, contar-se-á a partir da data da audiência 

de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (Artigos 695 e 697 do Código de Processo Civil). §8º do 

artigo 334 - O não comparecimento injustificado da autora ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou 

do Estado. Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas. 

Expeça-se o necessário. Notifique-se o Ministério Público. Às 

providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004662-45.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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VALDIRENE LEITE DA CUNHA (REQUERENTE)

JUCILENE AUXILIADORA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO OAB - MT0013556A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004662-45.2016.8.11.0002. REQUERENTE: JUCILENE AUXILIADORA DO 

NASCIMENTO, VALDIRENE LEITE DA CUNHA INTERESSADO: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL Vistos etc. Acolho a competência declinada e 

recebo o feito no estado em que se encontra. Trata-se de requerimento 

para expedição de Alvará Judicial nos termos da Lei 6.858/80, proposto 

por YASMIM VITÓRIA LEITE DO CARMO, assistida por sua genitora Sra. 

VALDIRENE LEITE DA CUNHA; YRIS GABRIELLY LEITE DO CARMO, 

representada por sua genitora Sra. VALDIRENE LEITE DA CUNHA; e 

VINICIUS NASCIMENTO DO CARMO, assistido por sua genitora Sra. 

JUCILENE AUXILIADORA DO NASCIMENTO, para levantamento dos valores 

deixados em uma conta junto à Caixa Econômica Federal, da qual o de 

cujus RICARDO AUGUSTO DO CARMO era titular. Denota-se dos autos 

que após regular marcha processual, os requerentes YASMIM VITÓRIA 

LEITE DO CARMO e VINICIUS NASCIMENTO DO CARMO atingiram a 

maioridade civil, não existindo mais razões para serem assistidos em juízo, 

pois patente a capacidade postulatória. Assim, determino a intimação 

pessoal da parte autora para regularizar a representação processual. 

Ademais, intime-se a parte autora para, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC/2015, emendar a inicial, retificando a procuração outorgada 

por VALDIRENE LEITE DA CUNHA (arts. 18, 105 e ss do CPC/2015), 

fazendo constar como mandatária a menor YRIS GABRIELLY LEITE DO 

CARMO, representada pela genitora, sob pena de indeferimento da inicial. 

Outrossim, depreende-se dos autos através da certidão de óbito acostada 

no id n. 3705156– pág. 2, indicativos de que o de cujus deixou bens a 

inventariar, o que por certo inviabiliza a pretensão trazida alhures, face há 

vedação contida no art. 2.º da Lei 8.858/80. Destarte, DETERMINO que os 

requerentes procedam à emenda à inicial, nos termos do art. 321, do 

CPC/2015, trazendo aos autos, cópia da Certidão Negativa da Inexistência 

de Bens em nome do de cujus, sob pena de indeferimento da inicial. 

Assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para cumprir as determinações 

acima, sob pena de indeferimento da inicial, conforme o art. 321 do CPC. 

Cumprida a emenda a inicial, oficie ao INSS (Instituto Nacional da 

Seguridade Social), buscando informativos se há outros 

beneficiários/dependentes do de cujus, o que também deverá ser 

informado no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da 

presente decisão. Instrua o ofício com cópia dos documentos do de cujus 

contidos na inicial, para subsidiar as informações solicitadas. Intime-se. 

Oficie-se. Com aporte aos autos, tendo em vista que nos autos subsiste 

interesse de incapaz (Art. 178, II, do CPC/2015), colha-se manifestação do 

representante do Ministério Público e, após, concluso para a viabilidade do 

julgamento. Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 335699 Nr: 4190-32.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TB, CMBM, LGB, EEVG, VLB, VAB, ETB, CMBP, CB, 

CSDC, LDAB, LCDCB, BMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLOB, OGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO SALES FERREIRA DE 

MORAES - OAB:14.826 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Diante do noticiado às fls. 125/126, determino o aditamento do mandado 

de citação de fl. 121 com o novo endereço trazido pela Inventariante e, em 

seguida, proceda-se o cumprimento da determinação de fl. 120.

Ainda, intime-se a Inventariante para juntar aos autos a GIA-ITCD, 

acompanhada da avaliação realizada pela autoridade fazendária, d 

demonstrativo de cálculo e a guia de recolhimento dos impostos, bem 

como as certidões negativas de débitos com as Fazendas Públicas 

Federal, Estadual e Municipal, senda esta última dos municípios de 

Jangada/MT e Várzea Grande/MT, eis que já determinado nos decisórios 

de fls. 101 e 120.

Cumprida as determinações supracitadas, renove-se vista dos autos à 

Fazenda Pública e ao MPE, do contrário, DETERMINO a remessa do 

presente feito ao arquivo, com baixa e anotações de praxe, retomando 

seu curso assim que houver cumprimento desta determinação.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 430619 Nr: 1218-21.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILSON SANTANA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDSDS, MAURO XINGU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Cristina Oliveira 

Moura - OAB:13132, Marcello Biaggio Norbiatto - OAB:21144/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neuza Maria Curvo - 

OAB:4254

 Ex Positis, diante da doutrina e da jurisprudência, bem como por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, para reconhecer a 

existência da união estável havida entre o requerente GENILSON 

SANTANA DE MORAES e FABIANE SOARES DA SILVA pelo período de 

2008 até a data do óbito (20/08/2015).Sem custas e honorários face a 

g r a t u i d a d e  d e  j u s t i ç a  d e f e r i d a  à  f l .  3 6 . 

Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, certifique-se 

e remeta-se ao arquivo com as baixas e anotações de praxe. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 313127 Nr: 9273-63.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHTMDR, KTM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN SANTOS DAMACENO - 

OAB:MT 12.721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no art. 485, III, 

do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários advocatícios em 

razão da gratuidade de Justiça que ora defiro, com escoro no art. 98 do 

CPC/2015.P.I.C.Após, a preclusão temporal deste decisum, certifique-se e 

remeta-se ao arquivo, com as baixas, anotações e demais 

formalidades.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 432794 Nr: 2654-15.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGS, IGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 57, na forma requerida.

Intime-se pessoalmente a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestem-se quanto ao teor da certidão de fl. 56, sob pena de 

extinção (art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil).

Sendo negativa a certidão, intime-se via edital, observando-se o prazo 

acima (art. 275, § 2º, do Código de Processo Civil), com a mesma 

finalidade.

Após, dê-se vista ao Ministério Público.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 483432 Nr: 3962-52.2017.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGS, ISABELY GIANGARELLI MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU DE ARRUDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193, PATRICK SHARON DOS SANTOS - OAB:14712

 Vistos etc.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fl. 129.

 Após, proceda-se ao desapensamento e arquive-se com as baixas de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 342798 Nr: 10140-22.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCES DE PAIVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO APARECIDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:OAB-MT 6106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ex Positis, HOMOLOGO, por sentença, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, o esboço de formal de partilha, destes autos de 

inventário, dos bens deixados MÁRIO APARECIDO ALVES, atribuindo aos 

neles contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros.Expeça-se formal de partilha.Isento de 

custas. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Considerando 

que todos os interessados estão representados pelo mesmo Advogado, 

há preclusão lógica do direito de recorrer, razão pela qual a serventia 

certificará o trânsito em julgado desta decisão, independentemente de 

requerimento dos interessados.Em seguida, expeça-se o competente 

Alvará Judicial para levantamento dos valores indicados à fl.116, e 

procedida as expedições necessárias, certifique-se e remeta-se ao 

arquivo com as baixas e anotações necessárias.Intime-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 325451 Nr: 21836-89.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDS, VRDAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Inicialmente, muito embora as exequentes não tenham se manifestado 

após a realização da intimação por edital de fl. 93, destaco que os Oficiais 

de Justiça não efetuam decreto prisional, mas tão somente acompanham 

os policiais no ato, razão pela qual a ausência de manifestação pelas 

partes exequentes não obsta no prosseguimento do feito.

 Ainda, determino que a ordem de prisão seja registrada na Central de 

Mandados da POLINTER (Gerência Estadual da Polinter – GEPOL), bem 

como no BNMP 2.0.

Destarte, por ora determino a SUSPENSÃO do presente feito até o 

INTEGRAL cumprimento do mandado de prisão, devendo estes autos 

permanecer no arquivo provisório, sem baixa e sem prejuízo do seu 

desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora eventualmente 

localize o devedor.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 85454 Nr: 7453-87.2005.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAD, CSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ANTONIO BRUNO - 

OAB:7818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 46, eis que objeto da avença (fl. 04) estabelecida 

entre as partes e devidamente homologada à fl. 34 por este juízo.

Consigno ainda, que em razão da gratuidade de justiça outrora deferida, 

deverá constar no respectivo mandado de averbação, as benesses do 

§1º, IX, do art. 98 do CPC/2015.

Cumprida a determinação supracitada, remeta-se os autos ao arquivo, 

com as baixas e anotações de praxe.

Intime-se.

Oficie-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 215159 Nr: 10505-86.2008.811.0002

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VHMReWRrpsmMDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE LUCCA CRUDO - 

Defensora Pública - OAB:1932-A/MT, SIMONY MARIA DA SILVA 

ROCHA - OAB:9611-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Defiro o pedido de desarquivamento sem o recolhimento de 

custas, eis que o presente feito tramite com gratuidade de justiça.Os autos 

vieram-me conclusos em face à petição de fls. 49/51, na qual a 

empregadora do requerido, requer esclarecimentos deste juízo com 

relação se deve ou não proceder o desconto do percentual outrora 

estabelecido no acordo efetuado entre as partes às fls. 44/45, sobre o 

valor das verbas rescisórias a qual terá direito o empregado/requerido, 

haja vista sua adesão ao PDI, que ocorrerá em 31/10/2018.Compulsando 

os autos, tem-se por incontroverso o teor do acordo ?rmado entre a 

demandante e o requerido, onde ficou estabelecido que o demandado 

pagaria a título de verba alimentícia aos filhos o valor correspondente a 

25% (vinte e cinco por cento) sobre o salário bruto, horas extras, 

gratificações e 13º (décimo terceiro), deduzindo-se apenas a previdência 

social e imposto de renda. Como é cediço, as verbas rescisórias (incluindo 

FGTS e multa sobre saldo do FGTS) possuem natureza indenizatória (e 

não salarial), não havendo que se falar em incidência de pensão 

alimentícia sobre tal montante, salvo se houver acordo expresso nesse 

sentido.Deste modo, resta evidente que o desconto a ser procedido pela 

empregadora do requerido deve respeitar os termos estabelecidos no 

acordo de fls. 44/45, não se estendendo a nenhuma verba que possua 

natureza indenizatória, uma vez que não restou pactuado nada neste 

sentido.Intime-se. Oficie a empresa e, após, remeta-se novamente os 

autos ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 273872 Nr: 16734-57.2011.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCSRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON PEAGUDO DE FREITAS - 

OAB:1101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o Inventariante, para no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 321, 

parágrafo único do CPC/2015), retificar a procuração outorgada por 

SANDRO MARCOS DA SILVA (arts. 18, 105 e ss do CPC/2015), fazendo 
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constar como mandatários os filhos, representados pelo genitor, bem 

como proceda o cumprimento integral da determinação exarada à fl. 63, 

eis que até o momento não foi junta aos autos o comprovante de 

recolhimento do ITCD e/ou a declaração de isenção.

Cumprida a determinação supracitada, volva-me os autos conclusos, do 

contrário, desde já DETERMINO a remessa do presente feito ao arquivo, 

com baixa e anotações de praxe, retomando seu curso assim que houver 

o INTEGRAL cumprimento desta determinação.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 256168 Nr: 14635-51.2010.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Augusto Soares da Sila 

Júnior - OAB:13.034, Linoir Lazzaretti Junior - OAB:13.666, Mario 

Gonçalves Mendes Neto - OAB:12.142, Vanessa Rosin Figueiredo - 

OAB:6.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT

 Vistos etc.Intime-se o executado para pagamento da prestação alimentícia 

objeto do pedido de fls. 321/323, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de penhorar tantos bens quanto necessário para satisfação do 

débito.Caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, proceda-se à 

penhora, arresto, avaliação e registro de bens de propriedade do 

executado, tantos quantos bastem à integral satisfação do débito, mais 

acréscimos legais, lavrando-se o respectivo auto.Efetivada a intimação, e 

sendo insuficientes à garantia do Juízo, os bens penhorados, 

manifeste-se a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar 

bens passíveis de penhora e de fácil alienação. Caso não se manifeste, 

SUSPENDO o curso da execução por 01 (um) ano ou até nova 

manifestação das partes. Decorrido o prazo, fica a exequente desde já 

intimada de que poderá requerer o que entender de direito, sabendo que 

no silêncio, ou caso a diligência requerida seja descabida, os autos serão 

remetidos ao arquivo provisório (art. 921, § 2º, CPC).Sendo positiva a 

constrição de bens em nome do executado, intime-o da penhora e 

avaliação, bem como a seu cônjuge, se casado for, se a penhora recair 

sobre bem imóvel (art. 829, §1º, CPC).Se a constrição ocorrer em bem 

móvel, nomeio a parte exequente como Depositário, colhendo-lhe a 

assinatura e dados pessoais, advertindo-o de que não poderá abrir mão 

do depósito, sem prévia autorização judicial.Autorizo desde já a intimação 

na forma do art. 212, § 1º e 2º, do Código de Processo Civil, dada à 

magnitude do direito em questão, que se traduz em fonte da própria 

subsistência.Caso seja efetuado pagamento mediante depósito bancário 

em caixa eletrônico, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 

24 horas da juntada do documento. Remeta-se os autos ao Contador 

Judicial para atualização dos débitos executados, cujos valores deverão 

constar nos respectivos mandados na forma da lei.Expeça-se o 

competente mandado.Decorrido o termo, ouça-se o representante 

ministerial e concluso.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 379933 Nr: 26679-63.2014.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE PEREIRA DOS SANTOS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS SEBASTIÃO DE CAMPOS, JUCILENE 

PEREIRA DE SENA CAMPOS, LUCILENE DOS SANTOS CAMPOS, JOEL 

PEREIRA SENA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda da Silva Tercis - 

Estagiária - OAB:, RONAN JACKSON COSTA- UNIVAG - OAB:4871/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex Positis, nos termos da Lei 6.858/80 c/c art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência; INDEFIRO o pedido 

de Expedição de Alvará de Autorização conforme postulado, eis que a 

situação trazida não se amolda nos limites estabelecidos no art. 666 do 

CPC/2015.Sem custas e honorários advocatícios em face da gratuidade 

deferida à fl. 18.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Após a preclusão 

deste decisum, certifique-se e remeta-se ao arquivo com as baixas e 

anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 246120 Nr: 6422-56.2010.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOLANGE DE LIMA, MEIRE LÚCIA DO 

NASCIMENTO, ANTONIO SAULO GALVÃO, JUSCELINO VAZ GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JULITA RIBEIRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA FERREIRA NEVES - 

OAB:10474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex Positis, HOMOLOGO, por sentença, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, o esboço de formal de partilha, destes autos de 

inventário, dos bens deixados JULITA RIBEIRO DO NASCIMENTO, 

atribuindo aos neles contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou 

omissão e ressalvados direitos de terceiros.Expeça-se formal de 

partilha.Isento de custas. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Notifique-se o MPE.Considerando que todos os interessados 

estão representados pela mesma Advogada, há preclusão lógica do direito 

de recorrer, razão pela qual a serventia certificará o trânsito em julgado 

desta decisão, independentemente de requerimento dos interessados.Em 

seguida, proceda-se as expedições necessárias, certifique-se e 

remeta-se ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 288153 Nr: 7576-41.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eunice Elena Ioris da Rosa - 

OAB:6.850, Evaldo Gusmão da Rosa - OAB:2982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DABERSON MACHADO 

BATISTA - OAB:OAB/MT7495, mackson douglas boabaid de souza - 

OAB:20201/0

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifiquei que a tentativa de intimação do 

executado restara inexitosa, conforme certidão exarada pelo Oficial de 

Justiça à fl. 80.

Diante da informação trazida ao auto pela exequente à fl. 92, atualize-se o 

endereço do executado, desentranhe-se o mandado de intimação para 

nova tentativa de cumprimento da decisão de fl. 77, com observância das 

benesses do art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 234390 Nr: 14446-10.2009.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAC, ASG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPGDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA FERREIRA NEVES - 

OAB:10474, ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - OAB:15747, 

JOVANIL EMILIO DE SOUZA - OAB:5064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acolho in totum o parecer ministerial de fl. 172.

Em razão da existência de herdeiro incapaz, DETERMINO que se proceda 

à avaliação judicial dos bens que compõe o espólio, no prazo de 30 (trinta) 

dias, face ao disposto no art. 633, do CPC/2015.
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O mandado de avaliação deverá ser cumprido pelo meirinho nos termos do 

art. 655, V, da CNGC c/c art. 154, V, do CPC/2015.

Ainda, intime-se a inventariante para no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentar os respectivos termos de renúncia dos herdeiros, bem como 

as respectivas certidões negativa e comprovante de recolhimento ou 

isenção dos impostos devidos, dando integral cumprimento a determinação 

contida às fls. 138/139.

Decorrido o termo e, com aporte aos autos das informações solicitadas, 

bem como do competente mandado de avaliação, assim como havendo 

cumprimento da determinação por parte da Inventariante, ouça-se 

novamente a PGE, o Parquet e, após, concluso.

Do contrário, desde já determino a remessa do presente feito ao arquivo, 

com baixa e anotações de praxe, retomando seu curso assim que houver 

cumprimento INTEGRAL desta determinação.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 349533 Nr: 15476-07.2014.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSAB, JDRFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.determino o seguinte:1) Rito Prisão (art. 528, Código de 

Processo Civil): intime-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de prisão: a) pagar o débito exequendo Julho, Agosto e 

Setembro/2018, bem como as que venceram no curso do processo; b) 

provar que o fez, ou; c) justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de 

ser-lhe decretada a prisão conforme disposto no artigo 528, § 7º do 

Código de Processo Civil, bem como as restrições previstas no § 1º do 

artigo supracitado;2)Rito Penhora (artigo 523, Código de Processo Civil): 

intime-se o executado para pagamento da prestação alimentícia 

compreendida pelos meses de Janeiro/2015 a Julho/2018, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de penhorar tantos bens quanto necessário para 

satisfação do débito.Consigno que, em caso de não cumprimento, esta 

decisão será levada a protesto (Art. 528 § 1º do Código de Processo 

Civil/2015). No caso da execução pelo rito da expropriação, caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, proceda-se à penhora, arresto, 

avaliação e registro de bens de propriedade do executado, tantos quantos 

bastem à integral satisfação do débito, mais acréscimos legais, 

lavrando-se o respectivo auto.Efetivada a intimação, e sendo insuficientes 

à garantia do Juízo, os bens penhorados, manifeste-se a parte exequente 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens passíveis de penhora e de 

fácil alienação. Caso não se manifeste, SUSPENDO o curso da execução 

por 01 (um) ano ou até nova manifestação das partes. Decorrido o prazo, 

fica a exequente desde já intimada de que poderá requerer o que entender 

de direito, sabendo que no silêncio, ou caso a diligência requerida seja 

descabida, os autos serão remetidos ao arquivo provisório (art. 921, § 2º, 

CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 430441 Nr: 1086-61.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNF, MFDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença, a luz do que preconiza o art. 528, 

do CPC/2015, razão pela qual determino que sejam efetuadas as 

alterações necessárias junto ao Sistema Apolo, consoante as 

recomendações do CNJ.

Concedo os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do 

Código de Processo Civil.

Como sabido, o cumprimento de sentença pelo rito da prisão podem 

englobar até os três últimos meses que antecedem o protocolo do pedido, 

bem como as que venceram no curso do processo.

Com essas considerações, intime-se o executado, nos termos do art. 5º, 

inciso LXV?? da Constituição Federal e art. 528, § 7º, do Código de 

Processo Civil, para, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão; a) 

pagar o valor que compreende as prestações indicadas na petição de fls. 

26/28, (Julho, Agosto e Setembro/2018), e as que se vencerem no curso 

do processo; b) provar que já pagou, ou c) justificar a impossibilidade de 

fazê-lo.

 Consigno que, em caso de não cumprimento, esta decisão será levada a 

protesto (Art. 528, § 1º do Código de Processo Civil/2015).

 Autorizo a intimação na forma do art. 212, § 1º e 2º, do Código de 

Processo Civil, dada à magnitude do direito em questão, que se traduz em 

fonte da própria subsistência.

Caso seja efetuado pagamento mediante depósito bancário em caixa 

eletrônico, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 24 horas 

da juntada do documento.

 Após, certificada eventual inércia, colha-se manifestação do Ministério 

Público Estadual e em seguida, concluso.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 343712 Nr: 10848-72.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22.974/MT, FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO - OAB:MT 18415, 

RODRIGO PINHEIRO HERNANDES - OAB:19124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a Inventariante através do patrono devidamente constituído nos 

autos às fls. 86/91, para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

quanto aos requerimentos contidos nas petições d e fls. 58/67 e 103/111, 

precipuamente com relação a necessidade de retificação dos herdeiros 

outrora indicados nas primeiras declarações, sob pena da penalidade 

descrita no art. 622, II, do CPC/2015.

Decorrido o termo, certifique-se e concluso para análise do pedido de fls. 

127/129.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 338345 Nr: 6584-12.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEAF, CDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifiquei que a tentativa de citação do executado 

restara inexitosa, conforme certidão exarada pelo Oficial de Justiça à fl. 

78.

Diante da informação trazida ao auto pela exequente à fl. 88.f/v, 

atualize-se o endereço do executado, desentranhe-se o mandado de 

citação para nova tentativa de cumprimento da decisão de fl. 23f/v, com 

observância das benesses do art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 268477 Nr: 13403-67.2011.811.0002
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALDF, CML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CRISTINA LIRA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Conforme se verifica dos autos, o herdeiro, até então representado pela 

inventariante, necessitava ser representado por sua tutora ao tempo do 

ajuizamento da ação.

Contudo, no curso do processo o menor atingiu a maioridade, sendo 

forçoso reconhecer a necessidade de sua intimação pessoal para 

regularizar a representação processual e dar prosseguimento ao feito, 

tendo em vista que não há mais que se falar em representação processual 

nos termos da lei.

Deste modo, determino a intimação da Defensoria Pública Estadual, para 

que no prazo de 10 (dez) dias, proceda a regularização processual dos 

autos com relação ao herdeiro MARCELO AUGUSTO LEMES DE FREITAS 

e, cumprida a determinação, desde já determino a retificação junto ao 

Cartório Distribuidor, perante o Sistema Apolo e na capa dos autos, 

passando a constar exclusivamente no polo ativo da ação o requerente 

MARCELO AUGUSTO LEMES DE FREITAS.

 Após, volva-me concluso para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 334726 Nr: 3241-08.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VACS, ACS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAA, GPDA, YACDA, MC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ouça-se o representante do Ministério Público, consoante o disposto no 

art. 178, II, do CPC/2015.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 226333 Nr: 6514-68.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDA-rPsmMBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nader Thomé Neto - 

OAB:11.890-B

 Determino o seguinte:1) Rito Prisão (art. 528, Código de Processo Civil): 

intime-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

prisão: a) pagar o débito exequendo Junho, Julho e Agosto/2018, bem 

como as que venceram no curso do processo; b) provar que o fez, ou; c) 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a 

prisão conforme disposto no artigo 528, § 7º do Código de Processo Civil, 

bem como as restrições previstas no § 1º do artigo supracitado;2)Rito 

Penhora (artigo 523, Código de Processo Civil): intime-se o executado para 

pagamento da prestação alimentícia compreendida pelos meses de 

Agosto/2014 a Maio/2018, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhorar tantos bens quanto necessário para satisfação do 

débito.Consigno que, em caso de não cumprimento, esta decisão será 

levada a protesto (Art. 528 § 1º do Código de Processo Civil/2015). No 

caso da execução pelo rito da expropriação, caso não seja efetuado o 

pagamento no prazo legal, proceda-se à penhora, arresto, avaliação e 

registro de bens de propriedade do executado, tantos quantos bastem à 

integral satisfação do débito, mais acréscimos legais, lavrando-se o 

respectivo auto.Efetivada a intimação, e sendo insuficientes à garantia do 

Juízo, os bens penhorados, manifeste-se a parte exequente para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens passíveis de penhora e de fácil 

alienação. Caso não se manifeste, SUSPENDO o curso da execução por 

01 (um) ano ou até nova manifestação das partes. Decorrido o prazo, fica 

a exequente desde já intimada de que poderá requerer o que entender de 

direito, sabendo que no silêncio, ou caso a diligência requerida seja 

descabida, os autos serão remetidos ao arquivo provisório (art. 921, § 2º, 

CPC)..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 288047 Nr: 7446-51.2012.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D-AAA, CADCA-m, MCMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Diante do noticiado no ofício de fl. 126, determino que a serventia deste 

juízo proceda a extração de cópias dos documentos relacionados pelo 

banco, os quais encontram-se juntados nestes autos, para posterior 

remessa à instituição financeira, viabilizando assim o integral cumprimento 

da determinação judicial de fl. 122/123, em todos os seus termos.

Cumprida a determinação supracitada e com informativos nestes autos, 

desde já determino a remessa deste feito ao arquivo, com as baixas e 

anotações de praxe, haja vista que encerrada a prestação jurisdicional 

que lhe era cabível.

Intime-se. Oficie.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 262514 Nr: 1324-56.2011.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D-AAA, CADCA-m, MCMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8.125 MT

 Vistos etc.

 Diante da informação contida na certidão de fl. 171, determino que a 

serventia deste juízo proceda o desentranhamento do respectivo 

mandado, para ulterior cumprimento da determinação contida à fl. 166, 

advertindo que a inventariante atualmente é a Sr.ª MARIA CELIA MOREIRA 

DE AMORIM, consoante decisão de fls. 62/63.

Às providências.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005632-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENJAMIN DE OLIVEIRA OAB - MT5041/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Alvim da Fonseca (REQUERIDO)

ROBERTO CARLOS DUARTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA OAB - MT0007010A (ADVOGADO(A))

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT0012413S-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)
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INTIMAÇÃO dos (as) advogados (as) das partes acerca da audiência 

redesignada para a data de 05/02/2019, às 15:00 horas, nos termos da 

decisão ID n. 15933872 de 15/10/18 a seguir transcrita: “DECISÃO 

Processo: 1005632-74.2018.8.11.0002. REQUERENTE: IVONE BATISTA 

DA SILVA REQUERIDO: ROBERTO CARLOS DUARTE, ALEXANDRE ALVIM 

DA FONSECA Vistos... Por verificar que a testemunha não foi intimada 

conforme certidão de Id. nº 15262104, hei por bem em redesignar a data 

da audiência para oitiva de testemunha para o dia 05/02/2019 às 15:00. 

Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza de Direito.”

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005632-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENJAMIN DE OLIVEIRA OAB - MT5041/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Alvim da Fonseca (REQUERIDO)

ROBERTO CARLOS DUARTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA OAB - MT0007010A (ADVOGADO(A))

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT0012413S-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte interessada na oitiva da 

testemunha para no prazo de cinco (05) manifestar acerca da certidão 

negativa ID n. 15998932 de 18/10/2018 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007968-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CARDOSO CAMPOS (REQUERENTE)

E .C.CAMPOS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

GERALDO DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE PERIN TURAZZI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONISE FONTES BARRETO OAB - MT0007882A (ADVOGADO(A))

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Marcos Fernandes da Silva (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO dos (as) advogados (as) das partes acerca da audiência 

redesignada para a data de 29/01/2019, às 15:00 horas horas, nos termos 

da decisão (ID n. 15974826 de 17/10/2018), a seguir transcrita: “DECISÃO 

Processo: 1007968-51.2018.8.11.0002. REQUERENTE: E .C.CAMPOS & 

CIA LTDA - ME, ELAINE CARDOSO CAMPOS, GERALDO DANTAS DA 

SILVA REQUERIDO: JANETE PERIN TURAZZI Vistos... Mediante pedido da 

parte autora (Id. nº 15765763 - Pág. 1) indicando a realização de audiência 

fora da cidade no mesmo horário aqui designado, hei por bem em 

redesignar a audiência para oitiva da testemunha para o dia 29/01/2019, 

às 15:00 horas. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito.”

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005107-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA OAB - MT0007216A 

(ADVOGADO(A))

HAROLDO DE MORAES JUNIOR OAB - MT0006208A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O 

(ADVOGADO(A))

ALCIDES LUIZ FERREIRA OAB - MT5477/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Eduardo Henrique Bianchesi da Silva (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO dos (as) advogados (as) das partes acerca da audiência 

redesignada para a data de 05/02/2019 às 16:00 horas, nos termos da 

decisão (ID n. 15936203), a seguir transcrita: “Processo n.º 

1005107-92.2018.8.11.0002 Vistos... Por verificar que as partes não 

foram intimadas conforme petição de Id. nº 15311070, hei por bem em 

redesignar a data da audiência para oitiva de testemunha para o dia 

05/02/2019 às 16:00. Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito.”

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005107-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA OAB - MT0007216A 

(ADVOGADO(A))

HAROLDO DE MORAES JUNIOR OAB - MT0006208A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O 

(ADVOGADO(A))

ALCIDES LUIZ FERREIRA OAB - MT5477/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Eduardo Henrique Bianchesi da Silva (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente, nos autos da Carta 

Precatória Cível distribuída à 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande 

– MT, para no prazo de cinco (05) manifestar acerca da certidão negativa 

ID n. 16141942 de 25/10/2018 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005591-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. G. (REQUERENTE)

N. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANI ORSO OAB - MT0016075A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para providenciar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a) Oficial de Justiça para 

cumprimento do ato deprecado no endereço indicado na petição ID n. 

15742151 de 04/10/2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002892-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIUA - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS CONFIANCA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente, nos autos da Carta 

Precatória Cível distribuída à 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande 

– MT, para no prazo de cinco (05) manifestar acerca da certidão negativa 

ID n. 15686860 de 02/10/2018 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001443-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRO-SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO 

& SOLDA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CAROLINE REAIS PINTO OAB - SP299800 (ADVOGADO(A))

MARISTELA CURY MUNIZ OAB - SP195820 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

T. REZENDE MOTA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente, nos autos da Carta 

Precatória Cível distribuída à 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande 

– MT, para no prazo de cinco (05) manifestar acerca da certidão negativa 

ID n. 15737783 de 04/10/2018 do (a) oficial de justiça.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009813-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA TERESINHA FRIZON DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009813-21.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARTA TERESINHA FRIZON DE OLIVEIRA RÉU: MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos... Em se tratando de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COMBINADA COM AÇÃO DE COBRANÇA, proposta pelo MARTA 

TEREZINHA FRISON DE OLIVEIRA em desfavor, DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE/MT há que se conhecer a incompetência deste juízo, 

eis que tal órgão goza de foro privilegiado, cuja competência é absoluta – 

caráter funcional, nos termos dos artigos 62 e 64 ambos do CPC. Dessa 

forma, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor de uma da 1ª 

Varas Especializadas de Fazenda Pública desta Comarca, conforme 

digressão do art. 64, § 1o e § 3o, do CPC, para onde o processo deverá 

ser novamente distribuído. Decorrido o prazo recursal, remetam-se os 

autos ao juízo competente, com nossas homenagens, anotando-se as 

baixas devidas. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 293224 Nr: 13173-88.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIL CARDOSO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FIAT AUTOMOVEIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91916/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por 

A.B.SAMPAIO-ME, devidamente qualificada nos autos, em desfavor de 

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A E ALI – QUIMICA COMÉRCIO LTDA.

Em face do consta na certidão de fls.118, informando que a devedora foi 

intimada a impugnar após o bloqueio da totalidade do débito e assim não 

fez, o que concluo sua concordância, DOU COMO EXTINTO ESTE PEDIDO 

DE CUMPRIMENTO DE SENTNÇA, na forma do art.924,II, do NCPC.

Honorários quitados. Custas processuais pelos devedores, que deverão 

ser intimados a comprovar o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias 

com base no valor atualizado da condenação, sob pena de serem 

anotadas à margem da distribuição em seu nome e lastear eventual 

execução Fiscal.

Expeça-se alvará de levantamento em favor do credor e decorrido o prazo 

recursal sem manifestação das partes, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações de estilo.

 PUBLIQUE-SE.

 INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 326798 Nr: 23115-13.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELINO DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14.519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA 

- OAB:SP/32909

 Processo 23115-13/2013 Código 326798

Vistos...

Diante do inequívoco abandono da causa pelo autor, DECLARO EXTINTA 

esta AÇÃO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO, nos termos do art.485, II e III, 

do NCPC.

 Sem custas processuais, por existir assistência judiciaria;

Arbitro honorários advocatícios em R$ 500,00 com a ressalva da 

concessão da justiça gratuita, nos termos do artigo 90 do NCPC;

Após o transito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 10 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 310244 Nr: 6285-69.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDELZA MARIA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giza Helena Coelho - 

OAB:166.349 SP

 Processo nº 6285-69.2013.811.0002. (Cód. 310244)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA 

“INAUDITA ALTERA PARTE” proposta por EDELZA MARIA DAS NEVES em 

desfavor FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS - FIDC NPL I.

Informa o devedor às fls. 98/100 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 107 favorável 

ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido

 Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 107, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Cumpra se o item IV, de fls. 106

 “Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo”.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 23 DE OUTUBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 324389 Nr: 20782-88.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA ANTUNES DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SEMEAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:96864MG

 Processo20782-88/2013 Código 324389

Vistos...

A pericia foi designada.

Por inercia da autora o processo encontra-se paralisado.

Assim, a autora já com a devida habilitação para providenciar o 

seguimento do feito, com a realização da pericia e providenciando o 

pagamento dos honorários, sob pena de preclusão da prova.

Prazo de 30 dias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 16 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 276375 Nr: 19811-74.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO LOUREIRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RODRIGUES DA SILVA, ESPOLIO DE 

MARIA CISCON DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LYZIA SPARANO MENNA 

BARRETO FERREIRA - OAB:OAB/MT 7329-B, UNIVAG- SERVIÇO DE 

ASSISTENCIA JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Processo 19811-74/2011 Código 276375

Vistos...

Especifiquem às partes as provas que pretendem produzir, em 5 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 16 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 345158 Nr: 12013-57.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:12.175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Processo nº 22621-85.2012.811.0002 (Cód.301857I)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIES E MATERIAIS 

proposta por CICERO FERREIRA DOS SANTOS em desfavor de BANCO 

DO BRASIL.

 Informa o devedor às fls. 143/144 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 145 favorável 

ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Ante o cumprimento da determinação de fls. 146, qual seja: a juntada do 

contrato de honorários as fls. 147/148

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, devendo a 

Senhora Gestora promover o necessário.

É o bastante.

 Expeça-se o necessário.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 VÁRZEA GRANDE–MT, 24 DE OUTUBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 382671 Nr: 516-12.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PINHO AZAMBUJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da 

autora na importância de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos).Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá 

ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, 

na forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso.Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.200,00 

(mil e duzentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º do novo Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA GRANDE-MT, 

24 DE OUTUBRO DE 2018ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 282270 Nr: 1050-58.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR GARCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO AMAZONIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso

Comarca de Várzea Grande

1ª Vara Cível

Processo nº 1050-58/2012. (Cód. 282270)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

proposta por VALDIR GARCIA DA SILVA em desfavor de BANCO 

AMAZONIA S.A.

Informa o devedor às fls. 686, a realização de depósito para cumprimento 

da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 687 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 687, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 29 DE DEZEMBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 531977 Nr: 5407-71.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA ELÉTRICA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETA MARINHO PIRES 

CEZÁRIO FERREIRA - OAB:14.272 OAB/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZÁRIO - OAB:MT 2.090, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZÁRIO JUNIOR - 

OAB:17020 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:8224-A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B

 Processo nº 5407-71.2018.811.0002

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA 

proposta por GONÇALO RODRIGUES DA SILVA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Informa o devedor as fls. 107/108 a realização de acordo tendo cumprido 

a obrigação mediante depósito na conta corrente da advogada da autora 

cujos dados estão informados as fls. 107 vs.

Assim o sendo intime se o requerente para manifestar acerca do acordo.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 06 DE MAIO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 435197 Nr: 4163-78.2016.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGESPORT CONSULTORIA E MARKETING 

LTDA – ME, OPERÁRIO FUTEBOL CLUBE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ARARIPE DE ABREU 

E LIMA - OAB:MT 17.306

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4163-78.2016.811.0002

 ESPÉCIE: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

PARTE REQUERIDA: AGESPORT CONSULTORIA E MARKETING LTDA – ME 

e OPERÁRIO FUTEBOL CLUBE LTDA - ME

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/03/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 8.000,00

CITANDO (S): AGESPORT CONSULTORIA E MARKETING LTDA - ME

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO INICIAL: Em 26 de janeiro de 2016, a autora e a 1° requerida – 

AGESPORT, celebraram contrato de patrocínio, com objetivo de apoiar a 2° 

requerida – OPERÁRIO FUTEBOL CLUBE, o patrocínio seria pago 

diretamente para AGESPORT, sendo que essa repassaria ao clube 

operário, ou seja, caberia a primeira requerida apenas a gestão das 

verbas disponibilizadas pela patrocinadora SICREDI SUDOESTE – MT, 

ocorre que a primeira parcela do patrocínio foi paga nos termos 

previamente ajustados, entretanto , antes da segunda parcela a 2° 

requerida encaminhou um oficio a requerente solicitando o bloqueio dos 

próximos pagamentos, haja vista o descumprimento das cláusulas do 

contrato firmado entre eles.

 DESPACHO: Vistos ... O processo ainda não teve sua relação processual 

formada com o segundo requerido, visto ainda não ter sido citado; Diante 

da correspondência devolvida e não ter sido encontrado o réu proceda 

sua citação por edital o que determino de ofício visto que o advogado não 

o requereu; Outrossim, enquanto o processo não tomar o rumo certo com 

a citação e formada em relação processual com o segundo requerido, não 

há que se falar em levantamento de valores muito menos em julgar parcial 

relativamente a um dos réus, posto que isso não possui amparo jurídico 

processual; Procedida a citação e com manifestação ou não, certifique-se 

e conclusos; I.C.Várzea Grande, 16/10/2018 Ester Belém Nunes Juíza de 

direito.

Várzea Grande - MT, 31 de outubro de 2018.

Eucaris Taques Pereira

Gestor(a) Judiciário(a)

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009748-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA BARROS DE MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA E LOURENÇO BOARDI 

(RÉU)

Outros Interessados:

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E LOURENÇO 

BOARDAID (CONFINANTES)

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E LOURENÇO 

BOARDAID (CONFINANTES)

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E LOURENÇO 

BOARDAID (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ESTER BELÉM NUNES PROCESSO n. 

1009748-26.2018.8.11.0002 Valor da causa: $81,185.37 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

JOELMA BARROS DE MIRANDA Endereço: RODOVIA DOS IMIGRANTES, 

04, - DO KM 23,001 AO KM 28,000, JARDIM ELDORADO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78150-781 POLO PASSIVO: Nome: VERDADE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA E LOURENÇO BOARDI Endereço: 

desconhecido CONFINANTES: VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO 

LTDA E LOURENÇO BOARDI (LADO DIREITO) VERDADE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA E LOURENÇO BOARDI (LADO 

ESQUERDO) VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA E 

LOURENÇO BOARDI ( FUNDOS) FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. em cujo(s) nome(s) está transcrito o imóvel 

usucapiendo, bem como do(s) CONFINANTE(S) do referido imóvel, também 

qualificados, para responder(em) a ação, no prazo legal, caso queira(m). 

RESUMO DA INICIAL:A usucapiente JOELMA BARROS DE MIRANDA há 22 

(vinte e dois) adquiriu o imóvel usucapiendo, localizado à Rua Marilia, 

quadra 185, lote 04, bairro Jardim Eldorado, Várzea Grande /MT, CEP: 

78150-784, no qual pretendem usucapir. A requerente reside com seus 

três filhos; Wender Moreira de Barros, Denner Moreira de Barros, e Joice 

Moreira de Barros, ambos menores. A requerente possui o termo de 

curatela da Jackeline Barros de Almeida, Processo n° 14/2003 Interdição, 

a mesma possui uma deficiência cognitiva sem previsão de alta CID 72 .1, 

em anexo, necessita constantemente de acompanhamentos conforme 

laudos em anexo e ainda possui o termo de guarda n°355/2004 da 

sobrinha, a menor Julia Vitoria de Barros filha da Jackeline Barros de 
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Almeida conforme certidão de nascimento. O imóvel está em posse da 

usucapiente desde 1996, conforme relatório de pagamento da ENERGISA 

comprova que a possuidora mantém a posse mansa e pacífica do imóvel 

usucapiendo há 18 (dezoito) anos e possui faturas desde o ano de 2003 

conforme anexo da rede CEMAT. Convém dizer que a energia não era 

regularizada, e assim que as pessoas começaram a regularizar, o 

requerente regularizou. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DE MATO 

GROSSO 4ª DEFENSORIA Michelle Patrícia de Araújo Olzanir Figueiredo 

Carrijo Estagiaria Defensora Pública do Estado Rua Gov. Fernando Corrêa 

da Costa, n.º 155, Centro Sul – Bairro Jardim Aeroporto, CEP: 78.110.205. 

Telefone/FAX: (065) 3682-0377 – Várzea Grande – MT 4 Insta salientar 

que o bairro não tinha nenhuma infraestrutura na ocasião, era somente um 

loteamento sem edificações ou alguma benfeitoria. Logo que tomou a 

posse a requerente já construiu uma casa com 04 quartos, 01 sala, 01 

cozinha, 2 banheiros , 01 edícula nos fundos e com muito labor tem feitos 

melhoria do Imóvel, para a moradia da sua família. A requerida não 

consegue fazer transferência do imóvel da imobiliária VERDADE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E LOURENÇO BOARDAID, e com 

intuito de regularizar a situação do imóvel, procurou o oficio de registro de 

imóveis neste município e buscou informações para obter a titularidade do 

imóvel usucapiendo, porém sem êxito. Insta consignar, que o imóvel 

usucapiendo encontra-se na posse mansa, pacifica e ininterrupta, sem 

qualquer oposição, há mais de 20(vinte) anos. DECISÃO: Vistos... Defiro à 

parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do 

NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de 

valores. Anote-se. Em virtude de que não se discute posse em forma de 

lide no usucapião e tão somente se comprova o lapso temporal da posse, 

deixo de designar audiência de conciliação; Determino a citação do réu, 

dos confinantes, bem como, a expedição de edital de citação aos 

interessados e ausentes, pelo prazo de trinta dias. Dê-se ciência às 

Fazendas Públicas, municipal e estadual, à União, bem como, ao 

representante do parquet, a fim de manifestarem quanto à pretensão 

inaugural. Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza de Direito. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LETYCIA 

PEREIRA MORAIS, digitei. PRIMEIRA VARA CÍVEL VÁRZEA GRANDE, 30 

de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009765-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TADEU DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009765-62.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOSE TADEU DA SILVA RÉU: BRINK'S SEGURANCA E 

TRANSPORTE DE VALORES LTDA Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Diante do interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 06/02/2019, às 14:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002975-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR DE ARRUDA AQUINO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O 

(ADVOGADO(A))

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002975-96.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): VICTOR DE ARRUDA AQUINO DE MORAES RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Trata-se Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde 

apresentada contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA 

CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender que a tese 

apresentada fere o direito de petição e acesso à justiça, além do que 

inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia necessidade de 
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requerimento na via administrativa. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Entendo não ser 

requisito a resposta positiva da seguradora quanto ao pagamento do 

prêmio na esfera administrativa, e o STJ pacificou o entendimento de que o 

esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso 

na via judicial. Motivo pelo qual, rejeito a preliminar e indefiro o pedido. No 

mais, não havendo matéria de ordem pública que mereça apreciação 

prévia, estando as partes devidamente representadas e encontrando 

interesse processual latente, remetendo-o à instrução. Considerando a 

necessidade da prova pericial para aquilatar o grau da lesão, nomeio o 

médico Dr. João Leopoldo Baçan, com endereço profissional na Rua da 

Guarita, s/n, Condomínio Terra Nova Várzea Grande, casa 327, em 

Várzea Grande-MT, CEP 78.110-903 e fone 9601-1639, para realização da 

perícia, independentemente de termo de compromisso, na forma do art. 

422, do CPC. Concedo o prazo de cinco dias para que o autor apresente 

quesitos e, caso queira, assistente técnico. Desde já arbitro os honorários 

periciais em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), verificando que o 

processo pertence à Justiça Gratuita e a perícia será paga pela ré, que 

pleiteou pela prova. Além do que, trata-se de uma perícia sem maior 

complexidade. Na forma do art. 426, II, do CPC, apresento os seguintes 

quesitos do juízo, a serem respondidos pelo expert: 1) Informe o médico a 

real existência de invalidez permanente e se foi causada pelo acidente 

narrado na inicial. 2) O autor está incapacitado para o exercício de suas 

funções habituais? 3) O autor possui todos os movimentos normais e 

originais dos membros afetados? Em caso positivo, indique o Sr. Perito a 

graduação da lesão dos membros afetados. A ré deverá depositar a 

integralidade dos honorários no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena 

de preclusão da prova. Intime o Sr. Perito para que, em aceitando, designe 

data e horário para início dos trabalhos periciais, intimando-se, da data 

respectiva, as partes. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do 

laudo pericial. Apresentado o laudo, fica desde já autorizado a expedição 

de alvará em favor d Sr. Perito, e após, às partes para manifestação no 

prazo comum de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001097-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COSMA VANUSA DE SOUSA QUERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001097-05.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: COSMA VANUSA DE SOUSA QUERINO REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Trata-se 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada 

contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré 

pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e 

acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à 

prévia necessidade de requerimento na via administrativa. No mais, não 

havendo matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, estando 

as partes devidamente representadas e encontrando interesse 

processual latente, remetendo-o à instrução. Considerando a necessidade 

da prova pericial para aquilatar o grau da lesão, nomeio o médico Dr. João 

Leopoldo Baçan, com endereço profissional na Rua da Guarita, s/n, 

Condomínio Terra Nova Várzea Grande, casa 327, em Várzea Grande-MT, 

CEP 78.110-903 e fone 9601-1639, para realização da perícia, 

independentemente de termo de compromisso, na forma do art. 422, do 

CPC. Concedo o prazo de cinco dias para que o autor apresente quesitos 

e, caso queira, assistente técnico. Desde já arbitro os honorários periciais 

em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), verificando que o processo 

pertence à Justiça Gratuita e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela 

prova. Além do que, trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na 

forma do art. 426, II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a 

serem respondidos pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de 

invalidez permanente e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) 

O autor está incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) 

O autor possui todos os movimentos normais e originais dos membros 

afetados? Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos 

membros afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários 

no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Intime 

o Sr. Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, fica desde já autorizado a expedição de alvará em favor d Sr. 

Perito, e após, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) 

dias. Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006005-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUTINEIA LEMES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006005-42.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): RUTINEIA LEMES DE MORAES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Trata-se Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada contestação, arguiu a ré 

matéria preliminar e prejudicial. DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No 

tocante à substituição da seguradora ré pela Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal alteração subjetiva, que 

venho aplicando nos casos da mesma natureza, tem por fim aplicar o 

previsto em normatização da Fenaseg, bem como, facilitar a análise e 

pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que não gera qualquer 

prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. Diante disso, 

DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o cartório promova as 

devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a capa dos autos e os 

dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por 

entender que a tese apresentada fere o direito de petição e acesso à 

justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia 

necessidade de requerimento na via administrativa. No mais, não havendo 

matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, estando as 

partes devidamente representadas e encontrando interesse processual 

latente, remetendo-o à instrução. Considerando a necessidade da prova 

pericial para aquilatar o grau da lesão, nomeio o médico Dr. João Leopoldo 

Baçan, com endereço profissional na Rua da Guarita, s/n, Condomínio 

Terra Nova Várzea Grande, casa 327, em Várzea Grande-MT, CEP 

78.110-903 e fone 9601-1639, para realização da perícia, 

independentemente de termo de compromisso, na forma do art. 422, do 

CPC. Concedo o prazo de cinco dias para que o autor apresente quesitos 

e, caso queira, assistente técnico. Desde já arbitro os honorários periciais 

em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), verificando que o processo 

pertence à Justiça Gratuita e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela 

prova. Além do que, trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na 

forma do art. 426, II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a 

serem respondidos pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de 

invalidez permanente e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) 
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O autor está incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) 

O autor possui todos os movimentos normais e originais dos membros 

afetados? Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos 

membros afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários 

no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Intime 

o Sr. Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, fica desde já autorizado a expedição de alvará em favor d Sr. 

Perito, e após, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) 

dias. Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006000-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OZILENE DA SILVA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006000-20.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): OZILENE DA SILVA BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Trata-se Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada contestação, arguiu a ré 

matéria preliminar e prejudicial. DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No 

tocante à substituição da seguradora ré pela Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal alteração subjetiva, que 

venho aplicando nos casos da mesma natureza, tem por fim aplicar o 

previsto em normatização da Fenaseg, bem como, facilitar a análise e 

pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que não gera qualquer 

prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. Diante disso, 

DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o cartório promova as 

devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a capa dos autos e os 

dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por 

entender que a tese apresentada fere o direito de petição e acesso à 

justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia 

necessidade de requerimento na via administrativa. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML. O laudo do IML não se denota o único instrumento capaz 

de aferir a invalidez permanente da vítima, que pode ser comprovada 

mediante outros documentos firmados por profissionais da saúde ou 

mediante realização de perícia médica. CARÊNCIA DE AÇÃO – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA SEM VALIDADE – NÃO AVERIGUAÇÃO DOS FATOS A 

preliminar de carência de ação, por se tardio o Boletim de Ocorrência, não 

merece prosperar em razão da impropriedade de seus fundamentos. Para 

formular pedido de indenização, no caso de seguro DPVAT, é necessário 

apenas que o interessado prove a existência do dano e a ocorrência do 

acidente, demonstrando o nexo causal entre ambos, isso nos exatos 

termos da Lei n. 6.194/74. O boletim de ocorrência, por ser documento 

produzido unilateralmente, não tem presunção absoluta de veracidade, 

mas sim relativa, juris tantum, cedendo lugar quando infirmado por outros 

elementos constantes dos autos. Da mesma forma, provado o acidente e a 

morte dele decorrente de outros meios, prescindível é a juntada de BO. 

Portanto, rejeito a preliminar arguida. No mais, não havendo matéria de 

ordem pública que mereça apreciação prévia, estando as partes 

devidamente representadas e encontrando interesse processual latente, 

remetendo-o à instrução. Considerando a necessidade da prova pericial 

para aquilatar o grau da lesão, nomeio o médico Dr. João Leopoldo Baçan, 

com endereço profissional na Rua da Guarita, s/n, Condomínio Terra Nova 

Várzea Grande, casa 327, em Várzea Grande-MT, CEP 78.110-903 e fone 

9601-1639, para realização da perícia, independentemente de termo de 

compromisso, na forma do art. 422, do CPC. Concedo o prazo de cinco 

dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, assistente 

técnico. Desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 (mil e 

setecentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça Gratuita 

e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do que, 

trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na forma do art. 426, II, 

do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem respondidos 

pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez permanente 

e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor está 

incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Intime o Sr. 

Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, fica desde já autorizado a expedição de alvará em favor d Sr. 

Perito, e após, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) 

dias. Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007767-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO NATIVIDADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0022546A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007767-93.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: FABIO NATIVIDADE DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Trata-se 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada 

contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML. O laudo do IML não se denota o único instrumento capaz 

de aferir a invalidez permanente da vítima, que pode ser comprovada 

mediante outros documentos firmados por profissionais da saúde ou 

mediante realização de perícia médica. No mais, não havendo matéria de 

ordem pública que mereça apreciação prévia, estando as partes 

devidamente representadas e encontrando interesse processual latente, 

DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à instrução. DESSA FORMA, 

considerando a necessidade da prova pericial para aquilatar o grau da 

lesão, nomeio como perito o Dr. Reinaldo Prestes Neto, com endereço 

profissional Rua pelotas, quadra 05 n 07 CPA I (fundos do terminal) 

telefone 36417100, celular 81170025, e-mail reiprestes@hotmail.com, na 

forma do art. 465, do NCPC. Concedo o prazo de cinco dias para que o 

autor apresente quesitos e, caso queira, assistente técnico. Desde já 

arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 (mil setecentos reais), 

verificando que o processo pertence à Justiça Gratuita e a perícia será 

paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do que, trata-se de uma perícia 

sem maior complexidade. Na forma do art. 426, II, do CPC, apresento os 

seguintes quesitos do juízo, a serem respondidos pelo expert: 1) Informe o 

médico a real existência de invalidez permanente e se foi causada pelo 

acidente narrado na inicial. 2) O autor está incapacitado para o exercício 

de suas funções habituais? 3) O autor possui todos os movimentos 

normais e originais dos membros afetados? Em caso positivo, indique o Sr. 

Perito a graduação da lesão dos membros afetados. A ré deverá depositar 

a integralidade dos honorários no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão da prova. Intime o Sr. Perito para que, em aceitando, 

designe data e horário para início dos trabalhos periciais, intimando-se, da 

data respectiva, as partes. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do 

laudo pericial. Apresentado o laudo, fica desde já autorizado o 

levantamento dos honorários periciais em favor do Sr. Perito. Após, às 

partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias e conclusos 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007416-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA OAB - MT23836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MT HOUSE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1007416-23.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se que não há quaisquer 

documentos e/ou provas com que pretende demonstrar a verdade dos 

fatos alegados, bem assim, não consta a procuração ad judicia e 

declaração de hipossuficiência, documentos indispensáveis à propositura 

da ação (art. 320, do CPC). Desse modo, determino que o autor, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando os documentos 

indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento da 

exordial (art.321, paragrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, o que deverá ser certificado, façam os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Várzea Grande, 30 de outubro de 2017. (Assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008056-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARMEZINDO TOZETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1008056-26.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Em que pese este magistrado ter proferido decisões em que 

reconhecia que o simples fato de o autor não ter ingressado na via 

administrativa não era condição para o acesso ao poder judiciário, 

recentemente o Ministro do STF, Luiz Fux, ao proferir decisão monocrática 

no RE 938.348/GO, consignou que a ausência de requerimento 

administrativo ensejaria a extinção do feito por inexistência de interesse 

de agir, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 

631.240. TEMA Nº 350 RECURSO DESPROVIDO.Decisão: Trata-se de 

recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo 

constitucional, contra acórdão que assentou, verbis: “AGRAVO 

REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. 

DPVAT. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. 

CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não 

deve intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 

sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.”Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator . 

Observe-se que, o douto ministro fundamentou sua decisão em 

entendimento pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento 

de matéria com repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se 

discutia a necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de 

concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. A Suprema Corte decidiu que: “1 -A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) No presente caso, inexiste 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, bem como 

prova da recusa do pagamento pela seguradora, não havendo razão para 

a parte postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT, conforme o 

jurisprudência supramencionada. Dessa forma, não estando configurada a 

formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte 

requerente, por seu procurador, para no prazo de 15 dias, emendar o 

pedido inicial, trazendo para os autos a cópia do requerimento 

administrativo juntamente com a prova da recusa ao pagamento por parte 

da seguradora na via administrativa, para posterior prosseguimento do 

feito, consignando que o não atendimento de tais providências acarretará 

no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do NCPC, DEFIRO ao 

requerente os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, até que se prove o 

contrário das afirmações consignadas. Decorrido o prazo, certifique-se e 

façam os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 31 

de outubro de 2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 344459 Nr: 11465-32.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARSILOS ARMAZENS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEMIL MONTAGENS E ARTIGOS DE 

SERRALHERIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. FLAVIANO K. 

TAQUES FIGUEIREDO E/OU - OAB-MT 7348 DA EXPEDIÇÃO E 

ENCAMINHAMENTO PARA A CENTRAL REGULADORA DO MANDADO 

NESTA DATA. CONSIGNO QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA, AUXILIAR DO 

JUÍZO, NÃO TEM O DEVER FUNCIONAL DE PROCURAR PELA PARTE QUE 

SE COMPROMETEU, NOS AUTOS, A CONDUZI-LO E/OU, CABENDO A 

ESTA, INTERESSADA QUE É NO DESENLACE DO PROCESSO, CONTATAR 

O MEIRINHO COM VISTAS AO EFETIVO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. 

PRAZO: 5 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 223505 Nr: 3684-32.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A WENDER & CIA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. ALAN 

VAGNER SCHMIDEL, OAB-MT 7504, PARA, NO PRAZO LEGAL E 

CONSIDERANDO-SE A PUBLICAÇÃO DO R. DESPACHO DE 6.9.2018 NO 

DJE 10335, QUE JUNTE AOS AUTOS COMPROVANTE DE DEPÓSITO PARA 

A DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, MEDIANTE GUIA A SER 

EMITIDA NO SÍTIO DO TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 55249 Nr: 1408-38.2003.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR PNEUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO 

JUNIOR - OAB:OAB-MT 17020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla de Jesus Sousa 

Oliveira - OAB:7.665, PAULO ROGÉRIO MAEDA - OAB:20.912

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. LUIZ AUGUSTI 

P. CEZÁRIO JUNIOR, OAB-MT 17020 RESPECTIVAMENTE, PARA, NO 

PRAZO LEGAL, JUNTAR AOS AUTOS COMPROVANTE DO PREPARO 

(CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS) PARA A CARTA PRECATÓRIA A SER 

FEITA PARA LONDRINA-PR, OU REQUERER O QUE DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 318223 Nr: 14819-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANS MARIA DE QUATA LTDA, SONIA MARIA 

REBELLO PRETELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA DE TURISMO HALLEY LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA SILVA RAMOS - 

OAB:281496/SP, EURIPES GOMES PERREIRA - OAB:3738, LUIZ 

CARLOS GUIMARAES - OAB:40256/SP, LUIZ GERALDO F. GUIMARÃES 

- OAB:129959/SP, RENATO APARECIDO TEIXEIRA - OAB:210678/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DOS ADVS. LUIZ 

CARLOS GUIMARÃES E EURIPES GOMES PEREIRA E/OU - OAB-SP 40256 

E OAB-MT 3738, PARA, NO PRAZO LEGAL - CONSIDERANDO-SE O R. 

DESP. DE P. 70, DEVIDAMENTE PUBLICADO NO DJE 10320 - JUNTAREM 

AOS AUTOS O COMPROVANTE DO DEPÓSITO PARA A DILIGÊNCIA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, MEDIANTE GUIA A SER EMITIDA NO SÍTIO DO 

TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268067 Nr: 14727-92.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. EFRAIM 

RODRIGUES GOLÇALVES - OAB-MT 4156 DA EXPEDIÇÃO E 

ENCAMINHAMENTO PARA A CENTRAL REGULADORA DO MANDADO 

NESTA DATA. CONSIGNO QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA, AUXILIAR DO 

JUÍZO, NÃO TEM O DEVER FUNCIONAL DE PROCURAR PELA PARTE QUE 

SE COMPROMETEU, NOS AUTOS, A CONDUZI-LO E/OU, CABENDO A 

ESTA, INTERESSADA QUE É NO DESENLACE DO PROCESSO, CONTATAR 

O MEIRINHO COM VISTAS AO EFETIVO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. 

PRAZO: 5 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 299197 Nr: 19773-28.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES SIMÃO DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da exordial e, consequentemente, resolvo o mérito 

da demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se, mandado de REINTEGRAÇÃO DE POSSE em 

favor do autor do lote 23, da quadra 09, do loteamento Terra Nova, 

registrado sob a matrícula 7.669 do 5º Serviço Notarial e Registro de 

Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, situado 

no Município de Várzea Grande/MT.DEFIRO desde já o reforço policial, 

caso venha a ser noticiado nos autos a necessidade de tal medida.Pela 

sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, considerando o valor ínfimo 

atribuído ao valor da causa, por apreciação equitativa arbitro os 

honorários advocatícios no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

considerando o zelo do profissional; a natureza, a importância, a duração 

da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 

8º, do CPC.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no 

prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 395152 Nr: 8519-53.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEA DA SILVA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

GERAIS DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE NOGUEIRA LEMOS - 

OAB:8328-E, PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI - OAB:9.392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante de todo o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito 

com fulcro no art. 487, I, do Código Processo Civil.Pela sucumbência, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 

o valor atualizado da ação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do 

zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 

85, §2º, do CPC.Tais exigências, no entanto ficam suspensas, nos termos 

do artigo 98, §3º, do CPC, haja vista que o autor é beneficiário da justiça 

gratuita (fls. 14).Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às 

baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a 

pedido das partes.P. I e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 223505 Nr: 3684-32.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A WENDER & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Sendo assim, conheço e ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

com fundamento no art. 535, I do CPC e, a fim de sanar a referida 

contradição, considerando a jurisprudência mais recente do e. Superior 

Tribunal de Justiça (EREsp 1.250.382/RS; REsp nº 1.357.857/MS e AgRg 

no REsp 1170372 RS), consigno que: “os juros moratórios deverão ser 

computados desde a data do vencimento apontada em cada cártula de 

cheque (cheque nº 54 – 26.03.2004 e cheque nº 55 – 26.03.2005 - fl. 
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31)”.No mais, nos demais pontos, persiste a sentença como está 

lançada.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 221294 Nr: 1547-77.2009.811.0002

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI GARCIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCENIR PAES PEREIRA, JOSE ALMIR 

MARTINS DOS SANTOS, VANDI VALDI EVANGELISTA, NILZA MENDES 

OZORIO, BENEDITA MADALENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO ANDRE LASCH - 

OAB:4324/MT, ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - OAB:7010, CARLOS 

EUGENIO LASCH - OAB:4579/MT, PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:10629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:MT 7.614, LEILA MARIA DE ALMEIDA - OAB:MT 9.235

 Considerando-se a previsão constante no § 4º do art. 1206 da CNGC-MT, 

impulsono os presentes autos para intimação da parte autora, 

pessoalmente e pela imprensa oficial, por intermédio de seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento. PROMOVO ENTÃO INTIMAÇÃO DA AUTORA, 

ATRAVÉS DO ADV. ALEXANDRE ALVIM FONSECA E/OU - OAB-MT 7010, 

PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 391321 Nr: 6108-37.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:OAB/SP128.341

 Certifico que a parte Autora apresentou o Recurso de Apelação da fls. 

68/72 TEMPESTIVAMENTE conforme certidão de publicação da fls. 67. Em 

sendo assim, intima-se a parte Requerida para Contrarrazoar no prazo de 

15 dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429282 Nr: 359-05.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS UDISON PEIXOTO AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S/A (REDE CEMAT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 13.352, GERALDO OLIVEIRA - OAB:OAB 4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da parte que lhe cabe em relação as 

Custa e Taxa, nos termos da sentença prolatada nos autos (...CONDENO 

as partes ao pagamento das custas...), – Custa – R$ 413,40 Taxa - R$ 

136,83 = totalizando R$ 550,23, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

OBS: REQUERIDA 60% R$ 330,13

 AUTOR 40% R$ 220,10, A PARTE AUTORA É BENEFICIARIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009816-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLINIO PERIOLO PADILHA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009816-73.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): CONDOMINIO RUBI RÉU: PLINIO PERIOLO PADILHA JUNIOR 

Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de 

Urgência proposta por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RUBI em desfavor de 

PLÍNIO PERIOLO PADILHA JÚNIOR. Aduz que, o requerido é proprietário da 

unidade autônoma nº 436, integrante do condomínio Requerente, e está 

executando obra em sua unidade autônoma com respectiva alteração de 

fachada, em completo desacordo ao determinado no Código Civil, nas 

normas internas do condomínio e ao deliberado pela Assembleia Geral. 

Afirma que, além de não apresentar o projeto de reforma junto à 

administração do condomínio, o Requerido está executando obra para 

cobertura de sua garagem e aplicando piso também na garagem, ambos 

de forma diversa ao aprovado pela Assembleia Geral. Esclarece que, o 

sindico conversou com o requerido, mas este se recusou a seguir as 

normas vigentes e o padrão definido pela Assembleia Geral, afirmando 

que iria executar as intervenções que achasse melhor à sua unidade 

autônoma, e que o condomínio que tomasse as providências que 

entendesse devidas. Diante da negativa do Requerido, foi encaminhada 

notificação a ele no dia 16/08/2018, contudo, o condômino se negou a 

receber a notificação, razão pela qual a notificação foi enviada ao e-mail e 

ao telefone do Requerido (via aplicativo whatsapp). Assim, requer a 

concessão de tutela antecipada, para determinar a imediata paralização da 

obra, sob pena de multa; que sejam oficiados os órgãos fiscalizadores 

(Secretaria Municipal, CREA/MT e CAU/MT) para que estes fiscalizem a 

referida intervenção e confirmem se há projeto aprovado e responsável 

técnico pela obra. Os autos vieram conclusos para decisão. Fundamento e 

decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Visa o 

requerente a imediata paralização da obra realizada pelo 

requerido/condômino, tendo em vista estar em desacordo com os padrões 

aprovados em assembleia, bem como para determinar que se comunique 

os órgãos fiscalizadores (Secretaria Municipal, CREA/MT e CAU/MT) para 

que fiscalizem a obra e confirmem se há projeto aprovado e responsável 

técnico. No caso o pleito merece parcial acolhimento, para ser determinada 

a paralização da obra, posto que o segundo pedido cuida-se de 

providência que pode ser tomada pela própria parte autora. Destarte, a 

probabilidade do direito, em relação ao pedido para paralisar a obra, restou 

evidenciada pela documentação juntada aos autos, a qual comprova que 

houve votação em assembleia sobre o modelo padrão para a cobertura da 

garagem e piso. Como é cediço, é dever do condômino “não alterar a 

forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas” (artigo 

1.336, inciso III, do Código Civil). Já o fundado receio de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, evidencia-se no fato de que, caso seja 

confirmada a irregularidade da construção, em desacordo com 

estabelecido na Assembleia Extraordinária, deverá ser determinado o 

desfazimento da obra, ante a necessidade de manter a harmonia na 

fachada, pois sua alteração causa prejuízo coletivo e estético levando à 

desvalorização, além de oferecer risco à segurança dos moradores. Por 

outro lado, não há risco de irreversibilidade do provimento final, pois, 

diante da sua própria natureza jurídica, poderá a mesma ser revertida a 

qualquer momento, desde que presentes os requisitos. Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO em parte a antecipação dos 

efeitos da tutela pleiteada pela parte autora, para determinar que o 

requerido paralise imediatamente a obra irregular, sob pena de multa diária, 

sob pena de multa diária que fixo em R$200,00 (duzentos) reais, limitado 

ao valor da causa. Designo audiência de conciliação para o dia 19 de 

fevereiro de 2018, às 16h20, constando que a peça contestatória deverá 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato 

(artigo 335, inciso I, CPC/2015). Registro que, o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 
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ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande, 31 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001165-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001165-86.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): JULIO CESAR DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Encaminhados os autos ao Centro 

Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. Na oportunidade, 

o advogado da parte autora pugnou pela não juntada do laudo pericial 

realizado (Id. 8152788). Destarte, passo ao saneamento do feito. A 

requerida suscitou as seguintes preliminares: I – Da alteração do polo 

passivo para a Seguradora Líder. Sustenta a requerida que por força da 

Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP 

aprovou que a administração do seguro DPVAT fosse realizada pela 

Seguradora Líder, ficando responsável pelo pagamento das indenizações 

DPVAT em todo o país. Afirma que a alteração do polo passivo é medida 

que se impõe, visando o atendimento beneficiário através de uma única 

fonte, bem como a padronização e controle de informações. Em que pese 

os argumentos expendidos pela requerida, não merece prosperar referida 

preliminar, pois é pacífico nos tribunais que em se tratando do SEGURO 

DPVAT, a ação pode ser dirigida contra qualquer uma das seguradoras 

que integram o consórcio, nos termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância 

com o entendimento supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PROCESSUAL – 

APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – 

REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO DE 15% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, §1º) – SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É 

desnecessária a alteração do polo passivo nas ações de Cobrança por 

Seguro DPVAT para que lá conste a Segurada Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S.A. porque qualquer seguradora responde pelo 

pagamento da indenização, já que a responsabilidade decorre do próprio 

sistema legal de proteção, conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, 

havendo, inclusive, consórcio de seguradoras juntamente para gerenciar 

a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do DPVAT. 2. 

Conforme precedente do STJ, em caso de invalidez parcial, o pagamento 

do seguro obrigatório (DPVAT) deve, por igual, observar a respectiva 

proporcionalidade, aplicando-se a Tabela Susep vigente à época do 

sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na lide beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, os honorários advocatícios fixados em favor do seu 

patrono não pode superar o patamar de 15% sobre o valor da 

condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, §1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, 

Publicado no DJE 20/10/2014) (negritei). Assim, todas respondem 

solidariamente, não havendo obrigatoriedade da propositura contra a Líder 

dos Consórcios de Seguros, que apenas administra a situação que 

envolve todas as seguradoras integrantes do consórcio. II – Do 

Requerimento Administrativo Perante a Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais – Devolução – Pendência Documental. Argumenta a requerida que, 

conquanto a parte autora tenha acareado aos autos petição de suposto 

requerimento administrativo, o documento acostado é precário para 

comprovar o requerimento na esfera administrativa, uma vez que não 

demonstrou a juntada dos documentos mínimos necessários à regulação 

em esfera administrativa, nem preencheu Autorização de 

Pagamento/Crédito de Indenização de Sinistro. Assim, pleiteia seja a parte 

autora intimada a comparecer a Porto Seguro de posse da documentação 

para que proceda a regulação administrativa do sinistro, suspendendo o 

processo pelo prazo de 60 dias. Não merece prosperar a preliminar e/ou 

requerimento formulado pela requerida. Isso porque, o autor comprovou 

ter realizado o requerimento administrativo junto à requerida (Id. 4912281), 

de modo que incumbia a esta indicar de forma especifica quais os 

documentos necessários à regulação do sinistro faltaram. Além disso, à 

vista da interposição da presente ação, instruída com os documentos 

necessários à regulação do sinistro, e considerando que já foi realizada a 

avaliação médica, a suspensão do processo apenas retardaria 

desnecessariamente o feito, o que não se admite. III - Pedido 

Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de Agir – RE631240 RG/MG. 

Verbera que existem diversos pontos de atendimento espalhado pelo país, 

para atendimento em casos de sinistro, não sendo justificável o 

beneficiário deixar de apresentar o requerimento administrativo para 

promover diretamente a ação judicial, o que onera desnecessariamente a 

máquina judicial. Informa que o STF, recentemente, externou o 

posicionamento de imprescindibilidade do prévio requerimento 

administrativo nas ações previdenciárias, o que deve se estender ao 

seguro DPVAT, pois sem o prévio pedido administrativo, não se mostra 

presente a causalidade necessária a justificar o ajuizamento da ação de 

cobrança, posto que o pagamento jamais foi negado pela seguradora. 

Assim, requer o indeferimento da inicial por falta de interesse de agir 

extinguindo o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do 

CPC. Sem razão da demandada, posto que o autor juntou comprovante de 

ter protocolado pedido administrativo (id. 4912281). Ademais, no caso a 

requerida apresentou contestação de mérito o que caracteriza o interesse 

em agir pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição 

criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. IV – 

Princípio da Causalidade e a Sucumbência Autoral Aduz a requerida que o 

ônus sucumbencial não poderá ser atribuído a ela, uma vez que esta não 

deu causa ao ajuizamento da ação, bem como não indeferiu o 

requerimento administrativo ou prolongou o seu trâmite. Assim, afirma que 

as custas judiciais deverão ser totalmente suportadas pela parte autora, 

em razão dos motivos supracitados. Pois bem. É cediço que a conclusão 

acerca de honorários sucumbenciais é definida somente na sentença, 

assim sendo, tal controvérsia deverá ser decidida na fase exauriente do 

processo, razão pela qual afasto a preliminar arguida pela ré. Ante o 

exposto, rejeito a preliminares arguidas pela parte ré. Declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua 

localização e repercussão. Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia 

médica solicitada pelas partes. Os custos com a realização da perícia 

deverão ser rateados, pois requerida por ambas as partes, segundo 

inteligência do art. 95 do CPC. DESIGNO a perícia médica para o dia 4 de 

dezembro de 2018, às 9h40m, a ser realizada nas dependências deste 

Fórum, na Sala de Convivência. Para tanto, nomeio o Dr. João Leopoldo 

B a ç a n ,  m é d i c o  p e r i t o ,  c o m  e - m a i l  p a r a  c o n t a t o : 

joao_bacan@yahoo.com.br, FIXANDO, então, a quantia de R$ 1.000,00 

(mil reais) a título de honorários periciais. A requerida deverá efetuar o 

depósito prévio integral da parte que lhe incumbe (50%), ficando deferido 

o levantamento destes em favor do perito no início dos trabalhos. Os 

honorários remanescentes serão pagos ao final da demanda pela parte 

sucumbente, se a demanda for julgada improcedente deverá ser expedida 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 507, 

§3°, da CNGC), caso seja procedente incumbirá à ré depositar a outra 

metade. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) O(a) periciando(a) 

apresenta alguma lesão permanente? 2) Em caso afirmativo, trata-se de 

invalidez total ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou corporal foi 

atingido? 4) Em se tratando de invalidez parcial, qual o grau da perda 

anatômica ou funcional, intensa, média, leve ou residual? 5) Qual a causa 

desta lesão? Os quesitos da requerida já foram elaborados (id. 8210348). 

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar os quesitos no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). Intimem-se as partes para, querendo, 

indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito deve ser advertido para 

responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo 
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fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial. O(a) advogado(a) da parte autora 

fica instado(a) a contribuir com o resultado do processo, no sentido de 

também buscar a comunicação da parte autora, com o alerta de que 

deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte autora, com o alerta 

de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos 

à enfermidade. Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada 

parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do 

CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem-me os autos 

conclusos para ulteriores deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 31 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001141-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CANIATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001141-58.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ADEMIR CANIATO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Encaminhados os autos ao Centro 

Judiciário, a audiência de conciliação restou prejudicada em razão da 

requerida não oferecer proposta de acordo (id. 8151440). Na 

oportunidade, o autor foi submetido à avaliação médica e seu advogado 

solicitou a juntada da avaliação médica. Destarte, passo ao saneamento 

do feito. I – Da alteração do polo passivo da lide – Da necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A na 

demanda. Sustenta a requerida que por força da Resolução n. 154/2006, o 

Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP aprovou que a 

administração do seguro DPVAT fosse realizada pela Seguradora Líder, 

ficando responsável pelo pagamento das indenizações DPVAT em todo o 

país. Afirma, que a alteração do polo passivo é medida que se impõe, 

visando o atendimento beneficiário através de uma única fonte, bem como 

a padronização e controle de informações. Em que pese os argumentos 

expendidos pela requerida, não merece prosperar referida preliminar, pois 

é pacífico nos tribunais que em se tratando do SEGURO DPVAT, a ação 

pode ser dirigida contra qualquer uma das seguradoras que integram o 

consórcio, nos termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância com o 

entendimento supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA POR SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA 

TABELA SUSEP VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR 

INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO 

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR 

MÁXIMO DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, 

ART. 11, §1º) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo 

nas ações de Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a 

Segurada Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer 

seguradora responde pelo pagamento da indenização, já que a 

responsabilidade decorre do próprio sistema legal de proteção, conforme 

preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de 

seguradoras juntamente para gerenciar a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do DPVAT. 2. Conforme precedente do STJ, em 

caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) 

deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade, aplicando-se a 

Tabela Susep vigente à época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na 

lide beneficiária da assistência judiciária gratuita, os honorários 

advocatícios fixados em favor do seu patrono não pode superar o 

patamar de 15% sobre o valor da condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, 

§1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014). Assim, 

todas respondem solidariamente, não havendo obrigatoriedade da 

propositura contra a Líder dos Consorcio de Seguros, que apenas 

administra a situação que envolve todas as seguradoras integrantes do 

consórcio. II – Da inépcia da inicial – da necessidade de realização de 

pedido administrativo anterior – da falta de interesse de agir – 

Necessidade/adequação – da nova decisão do STF. Argumenta a 

requerida que, a parte demandante não requereu administrativamente a 

indenização ora pleiteada, de forma que não havia necessidade alguma do 

ajuizamento da ação ora contestada, porquanto o convênio paga 

criteriosamente todas as coberturas devidas aos beneficiários, bastando 

a apresentação da documentação necessária. Assim, sustenta que não 

estão presentes o binômio necessidade/adequação, motivo pelo qual 

requer a extinção do feito sem julgamento do mérito, pois a existência do 

litigio constitui condição lógica da ação. Menciona o julgamento do Recurso 

631.240 do STF. Sem razão da demandada, posto que o autor juntou 

comprovante de ter protocolado pedido administrativo (id. 4906436 e id. 

5816034). Ademais, no caso a requerida apresentou contestação de 

mérito o que caracteriza o interesse em agir pela resistência à pretensão, 

consoante a fórmula de transição criada pelo próprio STF, por ocasião do 

julgamento do TEMA 350. III – Da não comprovação do pedido 

administrativo e a sua recusa. Sustenta que o requerimento administrativo 

juntado pelo autor não demonstra efetivamente que o pedido foi 

protocolado, posto que não consta o número do sinistro nos documentos 

juntados. Ainda, não consta no site para consulta o pedido administrativo 

do autor por não ter cumprido as exigências da seguradora para a juntada 

dos documentos necessários. Desse modo, requer a extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Não merece prosperar a preliminar, 

pois embora a requerida alegue que não foram juntados os documentos 

necessários à regulação do sinistro sequer menciona quais os 

documentos faltaram. No mais, verifica-se que o autor juntou aos autos o 

protocolo de recebimento (id. 5816034), bem como a recusa do 

requerimento administrativo (id. 4906436). Desta forma, tendo em vista que 

a documentação encartada aos autos, a princípio mostra-se se suficiente 

para a demonstração do acidente de trânsito e estão em conformidade 

com o disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74, deve ser afastada a 

preliminar suscitada pela requerida. Ante o exposto, rejeito as preliminares 

arguidas, determinando o prosseguimento do feito. Declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua 

localização e repercussão. Defiro o requerimento da parte autora para que 

seja juntado nos presentes autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao 

Juiz Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

que encaminhe a avaliação médica realizada na parte autora. Após, 

intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, 

devendo esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica, para fins de constatação do grau da lesão sofrida pelo autor. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 31 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007360-87.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): LOURIZETE ROCHO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Encaminhados 

os autos ao Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de 
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acordo. Na oportunidade, o advogado da parte autora pugnou pela juntada 

do laudo pericial realizado (Id. 11115742). Destarte, passo ao saneamento 

do feito. A requerida suscitou as seguintes preliminares: I – Inépcia – 

Fatos narrados não decorrem logicamente a conclusão dos fatos. 

Sustenta a requerida que há incoerência entre os fatos narrados na inicial 

e os documentos juntados pelo autor, haja vista que a exordial traz a 

informação do acidente ter ocorrido no dia 08/13/2017, porém da análise 

dos documentos depreende-se que este ocorreu no dia 13/08/2017. 

Destarte, afirma que tal discrepância impede-a de realizar sua defesa de 

modo adequado e assim, pugna pela extinção do feito sem julgamento de 

mérito em razão da inépcia da inicial. No caso, verifica-se que de fato há 

uma divergência na data informada, todavia, não merece prosperar 

referida preliminar, pois tal disparidade trata-se de simples erro material, 

tendo em conta que apenas foi invertido o dia e o mês no campo da data. 

Tal equívoco pode ser elucidado da análise documental, tanto que a 

própria requerida apontou a data correta ao averiguar a documentação, de 

forma que isso não altera a interpretação correta do pedido realizado pelo 

autor em sua exordial, bem como não prejudica a narrativa sequencial dos 

fatos. Neste sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do 

Amazonas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PETIÇÃO INICIAL APÓS A 

CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO INFRINGÊNCIA DOS ARTS. 264 E 

294 DO CPC. AGRAVO PROVIDO. 1. Não há alteração no pedido ou na 

causa de pedir, quando a correção se der tão somente em relação a erro 

material contido na petição inicial, razão pela qual não há que se falar em 

infringência do disposto nos arts. 264 e 294 do Código de Processo Civil; 

2. No caso concreto, o pedido expressamente se referiu ao período de 

22.08.1986 a 31.12.1986 e, houve apenas a expressão numérica do 

número de meses de forma equivocada, não podendo haver prejuízo ao 

autor, por este equívoco, já que não se está diante de uma real mudança 

do pedido; 3. Também não há ofensa aos princípios do contraditório e da 

ampla defesa, uma vez que o Estado do Amazonas, em sua contestação, 

expressamente pronunciou-se acerca do período de tempo compreendido 

entre 22.08.1986 a 31.12.1986, requerendo, ao final, a improcedência do 

pedido. 4. Decisão que merece reforma, a fim de ser deferido o pedido do 

autor, ora agravante; 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - AI: 

40039126120148040000 AM 4003912-61.2014.8.04.0000, Relator: Yedo 

Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 06/07/2015, Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: 06/07/2015) (negritei). Desta feita, rejeito a 

preliminar supracitada. II – Do Requerimento Administrativo Perante a Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais – Devolução – Pendência Documental. 

Argumenta a requerida que, conquanto a parte autora tenha acareado aos 

autos petição de suposto requerimento administrativo, o documento 

acostado é precário para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa, uma vez que não demonstrou a juntada dos documentos 

mínimos necessários à regulação em esfera administrativa, nem 

preencheu Autorização de Pagamento/Crédito de Indenização de Sinistro. 

Assim, pleiteia seja a parte autora intimada a comparecer a Porto Seguro 

de posse da documentação para que proceda a regulação administrativa 

do sinistro, suspendendo o processo pelo prazo de 60 dias. Não merece 

prosperar a preliminar e/ou requerimento formulado pela requerida. Isso 

porque, o autor comprovou ter realizado o requerimento administrativo 

junto à requerida (Id. 10044859), de modo que incumbia a esta indicar de 

forma especifica quais os documentos necessários à regulação do 

sinistro faltaram. Além disso, à vista da interposição da presente ação, 

instruída com os documentos necessários à regulação do sinistro, e 

considerando que já foi realizada a avaliação médica, a suspensão do 

processo apenas retardaria desnecessariamente o feito, o que não se 

admite. III - Pedido Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de Agir – 

RE631240 RG/MG. Verbera que existem diversos pontos de atendimento 

espalhado pelo país, para atendimento em casos de sinistro, não sendo 

justificável o beneficiário deixar de apresentar o requerimento 

administrativo para promover diretamente a ação judicial, o que onera 

desnecessariamente a máquina judicial. Informa que o STF, recentemente, 

externou o posicionamento de imprescindibilidade do prévio requerimento 

administrativo nas ações previdenciárias, o que deve se estender ao 

seguro DPVAT, pois sem o prévio pedido administrativo, não se mostra 

presente a causalidade necessária a justificar o ajuizamento da ação de 

cobrança, posto que o pagamento jamais foi negado pela seguradora. 

Assim, requer o indeferimento da inicial por falta de interesse de agir 

extinguindo o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do 

CPC. Sem razão da demandada, posto que o autor juntou comprovante de 

ter protocolado pedido administrativo (id. 10044859). Ademais, no caso a 

requerida apresentou contestação de mérito o que caracteriza o interesse 

em agir pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição 

criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. IV – 

Princípio da Causalidade e a Sucumbência Autoral Aduz a requerida que o 

ônus sucumbencial não poderá ser atribuído a ela, uma vez que esta não 

deu causa ao ajuizamento da ação, bem como não indeferiu o 

requerimento administrativo ou prolongou o seu trâmite. Assim, afirma que 

as custas judiciais deverão ser totalmente suportadas pela parte autora, 

em razão dos motivos supracitados. Pois bem. É cediço que a conclusão 

acerca de honorários sucumbenciais é definida somente na sentença, 

assim sendo, tal controvérsia deverá ser decidida na fase exauriente do 

processo, razão pela qual afasto a preliminar arguida pela ré. V - 

Comprovante de Residência não apresentado pela parte autora. Requisito 

para fixação do Foro. Ausência de Pressuposto de Constituição e de 

Desenvolvimento Válido e Regular do Processo. Sustenta que é 

indispensável que a inicial seja instruída com documentos comprobatórios 

dos motivos fixadores da competência do juízo, sob pena de incorrer em 

ausência do pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do 

processo, nos termos do art. 320 do CPC. De tal modo, tendo em vista que 

não foi juntado nos autos o comprovante de endereço, pugna para que 

seja determinada a regularização dos autos no prazo legal, sob pena de 

extinção do feito. Razão não assiste à requerida, uma vez que, o 

endereço do autor encontra-se informado na exordial, não sendo 

indispensável para a propositura da ação, ou mesmo fixação do foro 

competente, que o comprovante de endereço esteja em nome do autor. 

Ademais, segundo se extrai do Boletim de Atendimento e Boletim de 

Ocorrência acostados aos autos, o acidente aconteceu neste Município de 

Várzea Grande, o que por si só, fixa a competência desta Comarca. Ante 

o exposto, rejeito a preliminares arguidas pela parte ré. Declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua 

localização e repercussão. Defiro o requerimento da parte autora para que 

seja juntado nos presentes autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao 

Juiz Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

que encaminhe a avaliação médica realizada na parte autora. Após, 

intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, 

devendo esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica, para fins de constatação do grau da lesão sofrida pelo autor. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 31 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001176-18.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): MANUEL DANILO PIZOTO E SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Encaminhados os autos 

ao Centro Judiciário, a audiência de conciliação restou prejudicada em 

razão da ausência da parte autora (id. 8228185). Tendo em vista que o 

autor apresentou justificativa plausível para não comparecer à audiência 

de conciliação (id. 9751895), deixo de aplicar a multa prevista no art. 468, 

§4º, do CPC. De outro norte, deixo de encaminhar os autos para 

participação no mutirões no Centro Judiciário, onde eram realizadas as 

avaliações médicas que possibilitavam a apresentação de proposta de 

acordo por parte da requerida, tendo em vista que estas não estão sendo 

realizados. Destarte, passo ao saneamento do feito. I – Da alteração do 

polo passivo da lide – Da necessidade de inclusão da Seguradora Líder 
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dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A na demanda. Sustenta a requerida 

que por força da Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP aprovou que a administração do seguro DPVAT fosse 

realizada pela Seguradora Líder, ficando responsável pelo pagamento das 

indenizações DPVAT em todo o país. Afirma, que a alteração do polo 

passivo é medida que se impõe, visando o atendimento beneficiário 

através de uma única fonte, bem como a padronização e controle de 

informações. Em que pese os argumentos expendidos pela requerida, não 

merece prosperar referida preliminar, pois é pacífico nos tribunais que em 

se tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser dirigida contra qualquer 

uma das seguradoras que integram o consórcio, nos termos da Lei n. 

8.441/92. Em consonância com o entendimento supramencionado 

colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP VIGENTE À 

ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO DE 15% 

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, §1º) – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo nas ações de 

Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a Segurada Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer seguradora responde 

pelo pagamento da indenização, já que a responsabilidade decorre do 

próprio sistema legal de proteção, conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 

6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de seguradoras juntamente para 

gerenciar a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do DPVAT. 

2. Conforme precedente do STJ, em caso de invalidez parcial, o 

pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) deve, por igual, observar a 

respectiva proporcionalidade, aplicando-se a Tabela Susep vigente à 

época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na lide beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, os honorários advocatícios fixados em favor 

do seu patrono não pode superar o patamar de 15% sobre o valor da 

condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, §1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, 

Publicado no DJE 20/10/2014). Assim, todas respondem solidariamente, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra a Líder dos 

Consórcios de Seguros, que apenas administra a situação que envolve 

todas as seguradoras integrantes do consórcio. II – Da necessidade de 

realização de pedido administrativo anterior – da falta de interesse 

processual – Necessidade/adequação – da nova orientação do STJ. 

Argumenta a requerida que a parte demandante não requereu 

administrativamente a indenização ora pleiteada, de forma que não havia 

necessidade alguma do ajuizamento da ação ora contestada, porquanto o 

convênio paga criteriosamente todas as coberturas devidas aos 

beneficiários, bastando a apresentação da documentação necessária. 

Assim, sustenta que não estão presentes o binômio 

necessidade/adequação, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem 

julgamento do mérito, pois a existência do litigio constitui condição lógica 

da ação. Sem razão da demandada, posto que a parte autora juntou 

comprovante de ter protocolado pedido administrativo (id. 5801423). 

Ademais, no caso a requerida apresentou contestação de mérito o que 

caracteriza o interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a 

fórmula de transição criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do 

TEMA 350. Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas, determinando 

o prosseguimento do feito. Declaro o feito saneado. Fixo como ponto 

controvertido a existência de invalidez permanente, total ou parcial, 

decorrente de acidente automobilístico, sua localização e repercussão. 

Destarte, DEFIRO a realização de perícia médica solicitada pelas partes. 

Os custos com a realização da perícia deverão ser rateados, pois 

requerida por ambas as partes, segundo inteligência do art. 95 do CPC. 

DESIGNO a perícia médica para o dia 4 de dezembro de 2019, às 10h20, a 

ser realizada nas dependências deste Fórum, na Sala de Convivência. 

Para tanto, nomeio o Dr. João Leopoldo Baçan, médico perito, com e-mail 

para contato: joao_bacan@yahoo.com.br, FIXANDO, então, a quantia de 

R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários periciais. A requerida deverá 

efetuar o depósito prévio integral da parte que lhe incumbe (50%), ficando 

deferido o levantamento destes em favor do perito no início dos trabalhos. 

Os honorários remanescentes serão pagos ao final da demanda pela 

parte sucumbente, se a demanda for julgada improcedente deverá ser 

expedida certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (art. 507, §3°, da CNGC), caso seja procedente incumbirá à ré 

depositar a outra metade. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) O(a) 

periciando(a) apresenta alguma lesão permanente? 2) Em caso afirmativo, 

trata-se de invalidez total ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou 

corporal foi atingido? 4) Em se tratando de invalidez parcial, qual o grau da 

perda anatômica ou funcional, intensa, média, leve ou residual? 5) Qual a 

causa desta lesão? Os quesitos da requerida já foram elaborados (id. 

8128142). Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar os quesitos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). Intimem-se as partes para, 

querendo, indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito deve ser advertido 

para responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, 

devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir 

prorrogação desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando 

por escrito essa situação, para apreciação judicial. O(a) advogado(a) da 

parte autora fica instado(a) a contribuir com o resultado do processo, no 

sentido de também buscar a comunicação com o autor, com o alerta de 

que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte autora, com o alerta 

de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos 

à enfermidade. Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada 

parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do 

CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para ulteriores deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 30 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009763-92.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE 

INCORPORACOES SPE LTDA EXECUTADO: PAULA CRISTINA MORAIS DE 

ARRUDA Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo legal de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, 

do CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à 

satisfação do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. 

Não efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Defiro o requerimento para 

expedição e certidão comprobatória do ajuizamento da ação, para fins de 

averbação, no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos 

a penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828 do CPC), providência essa 

que, a toda evidência, também garantirá a satisfação do crédito 

exequendo. Advirto que, o exequente que promover averbação 

manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 

2o indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos 

apartados. (artigo 828, §5º,do CPC) Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o 

necessário. Várzea Grande, 31 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009819-28.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: EDSON EUGENIO BRUEHMUELLER EXECUTADO: LUIZ 

CARLOS BERTASSO Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo 

legal de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 

829, caput, do CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem 

à satisfação do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. 

Não efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande, 31 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002715-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MAGALHAES VERLY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002715-53.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO MAGALHAES VERLY REQUERIDO: ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos, etc. Encaminhados os 

autos ao Centro Judiciário, a audiência de conciliação restou prejudicada 

em razão da ausência da parte autora (id. 4617766). Assim, considerando 

que o autor sequer justificou sua ausência à audiência de conciliação, 

com fulcro art. 334, §8º, do CPC, comino o pagamento de multa equivalente 

a 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, revertido em favor do 

Estado de Mato Grosso. Tendo em vista que a concessão de gratuidade 

não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas 

processuais que lhe foram impostas, nos termos do art. 468, §4º da 

CNGC, proceda a secretaria conforme determinado na seção 28 da CNGC. 

No mais, constata-se que requerida apresentou contestação e o autor 

impugnação à contestação. Destarte, passo ao saneamento do feito. I – 

Da alteração do polo passivo da lide – Da necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A na demanda. 

Sustenta a requerida que por força da Resolução n. 154/2006, o Conselho 

Nacional de Seguros Privados – CNSP aprovou que a administração do 

seguro DPVAT fosse realizada pela Seguradora Líder, ficando 

responsável pelo pagamento das indenizações DPVAT em todo o país. 

Afirma, que a alteração do polo passivo é medida que se impõe, visando o 

atendimento beneficiário através de uma única fonte, bem como a 

padronização e controle de informações. Em que pese os argumentos 

expendidos pela requerida, não merece prosperar referida preliminar, pois 

é pacífico nos tribunais que em se tratando do SEGURO DPVAT, a ação 

pode ser dirigida contra qualquer uma das seguradoras que integram o 

consórcio, nos termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância com o 

entendimento supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA POR SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA 

TABELA SUSEP VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR 

INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO 

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR 

MÁXIMO DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, 

ART. 11, §1º) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo 

nas ações de Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a 

Segurada Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer 

seguradora responde pelo pagamento da indenização, já que a 

responsabilidade decorre do próprio sistema legal de proteção, conforme 

preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de 

seguradoras juntamente para gerenciar a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do DPVAT. 2. Conforme precedente do STJ, em 

caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) 

deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade, aplicando-se a 

Tabela Susep vigente à época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na 

lide beneficiária da assistência judiciária gratuita, os honorários 

advocatícios fixados em favor do seu patrono não pode superar o 

patamar de 15% sobre o valor da condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, 

§1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014). Assim, 

todas respondem solidariamente, não havendo obrigatoriedade da 

propositura contra a Líder dos Consorcio de Seguros, que apenas 

administra a situação que envolve todas as seguradoras integrantes do 

consórcio. II – Da inépcia da inicial – da necessidade de realização de 

pedido administrativo anterior – da falta de interesse de agir – 

Necessidade/adequação – da nova decisão do STF. Argumenta a 

requerida que, a parte demandante não requereu administrativamente a 

indenização ora pleiteada, de forma que não havia necessidade alguma do 

ajuizamento da ação ora contestada, porquanto o convênio paga 

criteriosamente todas as coberturas devidas aos beneficiários, bastando 

a apresentação da documentação necessária. Assim, sustenta que não 

estão presentes o binômio necessidade/adequação, motivo pelo qual 

requer a extinção do feito sem julgamento do mérito, pois a existência do 

litigio constitui condição lógica da ação. Menciona o julgamento do Recurso 

631.240 do STF. Sem razão da demandada, posto que o autor juntou 

comprovante de ter protocolado pedido administrativo (id. 2736626). 

Ademais, no caso a requerida apresentou contestação de mérito o que 

caracteriza o interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a 

fórmula de transição criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do 

TEMA 350. III – Da não comprovação do pedido administrativo e a sua 

recusa. Sustenta que o requerimento administrativo juntado pelo autor não 

demonstra efetivamente que o pedido foi protocolado, posto que não 

consta o número do sinistro nos documentos juntados. Ainda, não consta 

no site para consulta o pedido administrativo do autor por não ter cumprido 

as exigências da seguradora para a juntada dos documentos 

necessários. Desse modo, requer a extinção do processo sem julgamento 

do mérito. Não merece prosperar a preliminar, pois embora a requerida 

alegue que não foram juntados os documentos necessários à regulação 

do sinistro sequer menciona quais os documentos faltaram. No mais, 

verifica-se que o autor juntou aos autos o protocolo de recebimento do 

requerimento administrativo (id. 2736626). Desta forma, tendo em vista que 

a documentação encartada aos autos, a princípio mostra-se se suficiente 

para a demonstração do acidente de trânsito e estão em conformidade 

com o disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74, deve ser afastada a 

preliminar suscitada pela requerida. Ante o exposto, rejeito as preliminares 

arguidas pela ré. Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a 

existência de invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de 

acidente automobilístico, sua localização e repercussão. Dessa feita, 

DEFIRO a realização de perícia médica solicitada pelas partes. Os custos 

com a realização da perícia deverão ser rateados, pois requerida por 

ambas as partes, segundo inteligência do art. 95 do CPC. DESIGNO a 

perícia médica para o dia 4 de dezembro de 2018, às 10h40, a ser 

realizada nas dependências deste Fórum, na sala em Frente a Copa dos 

Magistrados. Para tanto, nomeio o Dr. João Leopoldo Baçan, médico perito, 

com e-mail para contato: joao_bacan@yahoo.com.br, FIXANDO, então, a 

quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários periciais. A 

requerida deverá efetuar o depósito prévio integral da parte que lhe 
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incumbe (50%), ficando deferido o levantamento destes em favor do perito 

no início dos trabalhos. Os honorários remanescentes serão pagos ao 

final da demanda pela parte sucumbente, se a demanda for julgada 

improcedente deverá ser expedida certidão em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto 

ao Estado de Mato Grosso (art. 507, §3°, da CNGC), caso seja procedente 

incumbirá à ré depositar a outra metade. Desde já formulo os quesitos do 

Juízo: 1) O(a) periciando(a) apresenta alguma lesão permanente? 2) Em 

caso afirmativo, trata-se de invalidez total ou parcial? 3) Qual o segmento 

orgânico ou corporal foi atingido? 4) Em se tratando de invalidez parcial, 

qual o grau da perda anatômica ou funcional, intensa, média, leve ou 

residual? 5) Qual a causa desta lesão? Os quesitos da requerida já foram 

elaborados (id. 4616121). Intime-se a parte autora para, querendo, 

apresentar os quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). 

Intimem-se as partes para, querendo, indiquem os assistentes técnicos de 

sua confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor 

perito deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os 

quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial. O(a) advogado(a) da parte autora fica instado(a) a contribuir com 

o resultado do processo, no sentido de também buscar a comunicação da 

parte autora, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada dos 

laudos e exames correlatos à enfermidade. No mais, a observação 

anterior não dispensa a necessidade de expedir-se mandado de intimação 

pessoal da parte autora, com o alerta de que deverá comparecer 

acompanhada dos laudos e exames correlatos à enfermidade. Com a 

juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, 

apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo 

com ou sem manifestação voltem-me os autos conclusos para ulteriores 

deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 31 de outubro de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004214-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARNES BOI BRANCO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA DA SILVA GALLINA OAB - MT14831/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS RENASCER EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CAROLINA PESSATTI OAB - MT20706/O (ADVOGADO(A))

MAXIEL VETORELLO OAB - MT15951/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004214-38.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

CARNES BOI BRANCO LTDA EXECUTADO: COMERCIO VAREJISTA DE 

ALIMENTOS RENASCER EIRELI - ME Vistos, etc. Compulsando os autos 

observo que foi penhorado em contas bancárias da parte executada a 

importância de R$ 6.441,06 (ids. 14400699 e 14724281), bem como 

verifico que as partes celebraram acordo extrajudicial, porém nada 

dispuseram acerca dos valores penhorados nos autos. Dessa forma, 

antes de apreciar o pedido de homologação do pacto e o pedido quanto a 

deliberação dos valores penhorados em favor da parte exequente, 

formulado no id. 14556117, venha a executada, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar a respeito dos valores penhorados nos autos, sob pena de seu 

silêncio valer como concordância tácita ao pedido formulado pela parte 

exequente no id. 14556117. Decorrido o prazo supra venham-me os autos 

conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004163-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NICENOR FERREIRA PINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar as partes para manifestação, no prazo de 

15(quinze) dias, a respeito da avaliação de ID 16265136. Julio Alfredo 

Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000165-85.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DUARTE DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO OAB - MT9822/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002048-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005310-25.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELCINETE LOPES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000480-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA JEOVANA CORREA DE MORAES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 316752 Nr: 13132-87.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALHIA KEVELLY SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTE TURISMO LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: danilo gaiva magalhães - 

OAB:19493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:OAB/RJ 118.948, GÉLISON NUNES DE SOUZA - OAB:9833-A/MT, 

MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - OAB:4626/MT, PEDRO 

ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações, devendo constar no polo 

ativo da demanda Companhia Mutual de Seguros – Em liquidação 

extrajudicial e no polo passivo União Transporte e Turismo Ltda.

Intime-se o devedor União Transporte e Turismo Ltda, por meio de seus 

patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor 

indicado à fl. 368, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 29 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 391327 Nr: 6111-89.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA PASETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO MOTTA BONIN - 

OAB:OAB-SP 331254, Herbert Rezende da Silva - OAB:16773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA MORETTI - OAB:, 

GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO - OAB:7.335, JORGE 

BALTAR BUARQUE DE GUSMÃO - OAB:27.830/PE

 Autos n.º 391327

Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte requerida não foi 

devidamente intimada do despacho saneador, uma vez que seus atuais 

patronos não estavam cadastrados no sistema, conforme se observa da 

certidão de fl. 166, fato este que certamente a impediu de impugnar a 

decisão de fl. 164 e de indicar testemunhas, como tem procedido nos 

demais processos em apenso.

Assim, desconsidero a petição de fl. 172/173 em que a parte requerida 

pugna pela substituição de testemunha não arrolada e, por conseguinte, 

chamo o feito a ordem para o fim de conceder prazo processual à parte 

requerida em relação à decisão de fls. 164, inclusive no que tange a 

indicação de rol de testemunhas, a se iniciar da publicação da presente 

decisão.

Por conseguinte, CANCELO a audiência de instrução designada nos autos, 

e a redesigno para o dia 14/02/2019, às 15:30 horas, consignando as 

mesmas ressalvas já constantes na decisão de fl. 164.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 30 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 395885 Nr: 9078-10.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA NUNES DAROS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 323218 Nr: 19599-82.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIENE FRANÇA ROLA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A -OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131.436/RJ, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 482649 Nr: 3502-65.2017.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER MARCOS D'AGOSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN F. F. PAVONI - 

OAB:OAB/MT 6525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23.787/GO

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). Francisco Junior 

Queiroz Luz a restitui-los imediatamente, sob pena de busca e apreensão 

de adoção das demais medidas pertinentes, nos termos do art. 234 do 

CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 398778 Nr: 10688-13.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTEMAR BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA COMÉRCIO E REVESTIMENTOS DE 
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VEÍCULOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I . DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, KALYNCA SILVA INES DE ALMEIDA - 

OAB:15598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 4.651, CLAYTON APARECIDO CAPARRÓS 

MORENO - OAB:10.016/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). Isabelly Furtado a 

devolvê-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção das medidas 

pertinentes, nos termos do art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 338087 Nr: 6361-59.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIARA F. CARNEIRO - 

OAB:15.169-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON A. P. BASSAN - 

OAB:18651/MT, SOLANGE JANCZESKI - OAB:OAB/MT12.702-B

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). Geraldo Carlos de 

Oliveira a devolvê-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção das 

medidas pertinentes, nos termos do art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 435528 Nr: 4352-56.2016.811.0002

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JUSTINA DE OLIVEIRA, GONÇALO MARQUES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTO GONÇALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO LOPES MOREIRA - 

OAB:19839/O, ELIESER DA SILVA - OAB:MT-6384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8938

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). Bibiano Pereira Neto 

a devolvê-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção das medidas 

pertinentes, nos termos do art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 432844 Nr: 2683-65.2016.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTO GONÇALVES DE ALMEIDA, ARACY 

GONÇALVES DE ALMEIDA, JACY GONÇALVES DA SILVA, JURACY 

GONÇALVES DE ALMEIDA, LUIZ GONÇALO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO MAURO DE ALMEIDA, MARIA JUSTINA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - 

OAB:8938, DOLORES MARIA ALVES DE MOURA - OAB:MT 5.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO LOPES MOREIRA - 

OAB:19839/O, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). Bibiano Pereira Neto 

a devolvê-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção das medidas 

pertinentes, nos termos do art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 308953 Nr: 4938-98.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AEROPORTO VÁRZEA 

GRANDE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, devendo constar no polo 

ativo da demanda Condomínio Residencial Aeroporto Várzea Grande e no 

polo passivo Maria Rosa Ramos da Silva.

Intime-se o devedor Maria Rosa Ramos da Silva, através de edital (art. 

513, § 2º, inciso IV, CPC), para cumprimento da obrigação, de acordo com 

os cálculos de fls. 215, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor 

ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 29 de outubro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 234174 Nr: 14163-84.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ANTONIO CAVALCANTE DE 

SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:OAB-MT 9237, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934, 

PEDRO PAULO PEIXOTO DA S. JUNIOR - OAB:OAB/MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, devendo constar no polo 

ativo da demanda Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT e no 

polo passivo Anderson Antônio Cavalcante de Siqueira.

Intime-se o devedor Anderson Antônio Cavalcante de Siqueira, através de 

edital (art. 513, § 2º, inciso IV, CPC), para cumprimento da obrigação, de 

acordo com os cálculos de id. 15916662, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, 

art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 
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parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 29 de outubro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 436815 Nr: 5042-85.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIB BARACAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações, devendo constar no polo 

ativo da demanda Adib Baracat e no polo passivo Unimed Cooperativa de 

Trabalho Médico de Cuiabá - MT.

Intime-se o devedor Unimed Cooperativa de Trabalho Médico de Cuiabá - 

MT, por meio de seus patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, 

de acordo com o valor indicado à fl. 468, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, 

art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 29 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 234647 Nr: 14660-98.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIONAN MENEINA BATISTA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, devendo constar no polo 

ativo da demanda Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT e no 

polo passivo Aionan Meneina Batista Amorim.

Intime-se o devedor Aionan Meneina Batista Amorim, através de edital (art. 

513, § 2º, inciso IV, CPC), para cumprimento da obrigação, de acordo com 

os cálculos de fl. 190, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor 

ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 29 de outubro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 226079 Nr: 6331-97.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA RUBIA APARECIDA MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:OAB/MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURILIO DE SANT ANA 

MALHEIROS - OAB:3.269/MT, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - 

OAB:MT 11.323

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações, devendo constar no polo 

ativo da demanda Instituição Educacional Matrogrossense - IEMAT e no 

polo passivo Ana Rubia Aparecida Malheiros.

Intime-se o devedor Ana Rubia Aparecida Malheiros, por meio de seus 

patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor 

indicado à fl. 341, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 29 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 275534 Nr: 18829-60.2011.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA TEREZA PALHARES 

BASÍLIO - OAB:74.802 OAB/RJ, ANDRESSA CAROLINE TRÉCHAUD - 

OAB:14099/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). Luciano Rodrigues 

Dantas a devolvê-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção das 

medidas pertinentes, nos termos do art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 288880 Nr: 8352-41.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILTON MACÁRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 321949 Nr: 18371-72.2013.811.0002

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO CATARINO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIANO LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). Gustavo Farias 

Saber a devolvê-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção das 

medidas pertinentes, nos termos do art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 482843 Nr: 3629-03.2017.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA, PABLO JOSÉ MELATTI, 

SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE MORAES, KEILA SOUZA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR SILVA RONDON E SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 291389 Nr: 11119-52.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIMALH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS HENRIQUE CARLI - 

OAB:8559, MARCO AURELIO BALLEN - OAB:4.994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES P. 

FREITAS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). Luis Henrique Carli 

a devolvê-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção das medidas 

pertinentes, nos termos do art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 283702 Nr: 2614-72.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILU AUXILIADORA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEISIANE GRAZIELE DOS SANTOS, MARCOS 

VINICIUS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCILENE DA SILVA RODRIGUES 

NEVES - OAB:23243/O, KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - 

OAB:15.989/MT, VERA LUCIA NOVAK GOMES - OAB:10.886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK SOARES TELES - 

OAB:AOB/MT 16.548, JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:MT 7.694

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). Vera Lucia Novak 

Gomes a devolvê-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção das 

medidas pertinentes, nos termos do art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 224111 Nr: 4374-61.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO SIMÕES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDACAR AUTO PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO D"ABINER FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 12.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7129-B, Marcos Romério Carlos Sobrinho - OAB:6129-B

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). THIAGO DABINER 

FERNANDES a devolvê-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção 

das medidas pertinentes, nos termos do art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 74479 Nr: 7212-50.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU ORESTES CORTESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIPON LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, 

YOSHINOBU NARITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - OAB:6.843, 

BRUNA FRANCE GOMES SIMÕES - OAB:22414, JAQUELINE MATTOS 

ARFUX - OAB:9388, PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22926/MT, 

TENARESSA APARECIDA DE ARAUJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 

7.031, THAMINNE DA SILVA CASTRO - OAB:24748/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). THAMINNE DA 

SILVA CASTRO a devolvê-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de 

adoção das medidas pertinentes, nos termos do art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 479633 Nr: 1831-07.2017.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO MARQUES PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA, RICARDO 

AUGUSTO ALVES PINTO, EDILSON ALVES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). Fabiula Litiely da 

Rosa Moreno a devolvê-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de 

adoção das medidas pertinentes, nos termos do art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger
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Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 322483 Nr: 18907-83.2013.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SENA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER MARCOS D' AGOSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO JR.QUEIROZ LUZ 

- OAB:23.787

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). Fabiula Litiely da 

Rosa Moreno a devolvê-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de 

adoção das medidas pertinentes, nos termos do art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 293525 Nr: 13519-39.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVA IMOBILIÁRIA LTDA, ESPOLIO DE SIDELMAR 

MENDES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA NODARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA 

- OAB:7.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA NODARI BORGES - 

OAB:7307MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). Romulo Nogueira de 

Arruda a devolvê-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção das 

medidas pertinentes, nos termos do art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 410696 Nr: 17020-93.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL ASSEF SERRANO, DEIRDRE ARAUJO SERRA 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MILTON JOSE TESSAROLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIRDRE A. SERRA FERNANDES - 

OAB:12.463/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA VITÓRIA MENDES 

VOLCOV - OAB:17.893

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 11282 Nr: 1985-55.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ANTÔNIO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO WEST ARIZONA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erico Lima de Arruda - 

OAB:18591-E-MT, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16198- O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBIADES JOSE BONFIM - 

OAB:3210/MT, Debora Adriana Alves - OAB:7.180/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). Leandro amorim 

Costa a devolvê-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção das 

medidas pertinentes, nos termos do art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 231254 Nr: 11400-13.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VÂNIA FÁTIMA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 10140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131.436/RJ, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito sob pena de extinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 270457 Nr: 10628-79.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL VÁRZEA GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR GROU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANY B. RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18.653

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). CRISTIANY 

BENEDITA RAMOS T. LEITE a devolvê-los no prazo de 03(três) dias, sob 

pena de adoção das medidas pertinentes, nos termos do art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 337705 Nr: 5992-65.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 9833A, LUDIMILA PAULA PEREIRA - OAB:14803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738/SP, BRUNO SILVA NAVEGA - OAB:OAB/RJ 118.948, 

PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). Sandra Mara de 

Almeida a devolvê-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção das 

medidas pertinentes, nos termos do art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 265031 Nr: 4584-44.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ANGELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOEL CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:1354-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). Ademir Joel 

Cardoso a devolvê-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção das 

medidas pertinentes, nos termos do art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 234730 Nr: 14710-27.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE MÓVEIS PALMANI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). Fabiula Litiely da 

Rosa Moreno a devolvê-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de 

adoção das medidas pertinentes, nos termos do art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 546486 Nr: 13221-37.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPHAEL PEREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AMBROSIO 

CINTRA - OAB:OAB/MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT 12.007

 Processo n.º 546486

Vistos.

 Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98, 

DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se.

Extrai-se da dicção do artigo 919, do Código de Processo Civil que “os 

embargos à execução não terão efeito suspensivo”.

Porém, ainda existe a possibilidade de ser-lhe atribuído ou concedido 

efeito suspensivo, com a consequente paralisação temporária do 

processo de execução, conforme se infere da redação do § 1º, do artigo 

919, do Código de Processo Civil. Para que isso ocorra, deve haver pedido 

expresso da parte, bem como o preenchimento dos requisitos para 

concessão de tutela provisória.

 Além dos requisitos supra, o legislador elencou a segurança do juízo 

como condição essencial para que o juiz possa atribuir aos embargos a 

aptidão de suspender o feito executório.

Assim, para a suspensão do processo de execução em decorrência do 

aforamento dos embargos, a relevância dos fundamentos dos embargos e 

a possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar 

ao executado grave dano de difícil reparação, bem como a segurança do 

Juízo, deverão ser observados sob o prisma do executado.

 Sobre o tema, aliás, os preclaros processualistas Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam que:

“Não é possível ao juiz atribuir de ofício efeito suspensivo aos embargos. 

A relevância dos fundamentos dos embargos está na existência de 

possibilidade séria de julgamento favorável ao embargante. A relevância 

dos fundamentos dos embargos concerne à considerável probabilidade de 

julgamento favorável ao embargante (...) A concessão de efeito 

suspensivo aos embargos depende de prévia e suficiente garantia da 

execução por penhora, depósito ou caução”.

 Na espécie, não vislumbro presente a possibilidade, por ora, do feito 

executivo ser suspenso. Isso porque, o Juízo não se encontra seguro, em 

vista da ausência da penhora nos autos em apenso ou mesmo o 

oferecimento de caução por parte do embargante, o que desautoriza a 

aplicação do § 1º, do art. 919, do Código de Processo Civil.

 Portanto, na esteira do espírito do legislador de dar maior celeridade e 

efetividade ao processo de execução, e por não vislumbrar, por ora, 

nenhum motivo plausível capaz de, excepcionalmente, ensejar a 

suspensão do prosseguimento do feito executivo, reconheço que o 

recebimento dos embargos deve ser feito sem que se atribua à execução 

o efeito suspensivo.

Veja a orientação no âmbito do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO 

SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE, A TEOR DO ART. 739-A, DO CPC E § 1º, 

QUE SÓ PERMITE A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUANDO OS 

FUNDAMENTOS DOS EMBARGOS SE MOSTRAREM RELEVANTES, O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO MANIFESTAMENTE POSSA CAUSAR 

AO EXECUTADO GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO, E 

DESDE QUE A EXECUÇÃO JÁ ESTEJA GARANTIDA POR PENHORA, 

DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES, O QUE NÃO OCORRE NO CASO 

DOS AUTOS. LESÃO GRAVE, OUTROSSIM, NÃO SE CONFUNDE COM A 

EXPROPRIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR, JÁ QUE ESTA É A 

FUNÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. AGRAVO IMPROVIDO.”

 Posto isso, recebo os embargos à execução, sem o efeito suspensivo, 

consignando apenas que tal providência está marcada pela 

provisoriedade e, na hipótese de aportar aos autos qualquer elemento de 

convicção contrário, pode a medida ser facilmente cessada (CPC - § 2.º, 

art. 919).

 Determino que se ouça o exequente/embargado no prazo de quinze (15) 

dias.

 Intimem-se.

Várzea Grande/MT, 13 de agosto de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 32208 Nr: 1741-58.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RN FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADELAR - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDEMIRO SANTANA FERREIRA - 

OAB:0897/MT, MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - 

OAB:OAB/MT 10.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO - OAB:6024

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). Fabio Nunes Neves 

de Araújo a devolvê-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção 

das medidas pertinentes, nos termos do art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 297454 Nr: 17888-76.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER MARCOS D' AGOSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS LOURENÇO DA SILVA, MARCIA MARIA 

SENA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JR.QUEIROZ LUZ - 

OAB:23.787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT, FABIO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). Fabiula Litiely da 

Rosa Moreno a devolvê-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de 

adoção das medidas pertinentes, nos termos do art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 46609 Nr: 1943-98.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIO BUBLITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). Mauro Bastian 

Fagundes a devolvê-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção 
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das medidas pertinentes, nos termos do art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 473445 Nr: 22882-11.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA REGINA DE FRANÇA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER MARCOS D' AGOSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - 

OAB:6975/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO JR.QUEIROZ LUZ 

- OAB:23.787

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). Fabiula Litiely da 

Rosa Moreno a devolvê-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de 

adoção das medidas pertinentes, nos termos do art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 496818 Nr: 12086-24.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RN FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADELAR - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO 

- OAB:MT 18415, MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - 

OAB:OAB/MT 10.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). Fabio Nunes Neves 

de Araújo a devolvê-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção 

das medidas pertinentes, nos termos do art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 379808 Nr: 26608-61.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 224271 Nr: 4483-75.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. G. N. F. rep. Por sua mãe LEILIANE DE JESUS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO MÉDICO BENEFICIENTE LÍRIO DOS 

VALES LTDA, SIDNEI PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEFANIE ROSA GOMES - 

OAB:12.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 3.574, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JÚNIOR - 

OAB:8578

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(dias), manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para 

o dia 26/10/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 479873 Nr: 1970-56.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILCE FERREIRA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVISA PRODUTOS AGROPECUARIOS, 

MARCOS LOPES FERREIRA, CLAUDIO METELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12432/MT, LUCIMAR A KARASIAKI - OAB:OAB/MT 6448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). Antonio Carlos 

Rezende a devolvê-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção 

das medidas pertinentes, nos termos do art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 449422 Nr: 11595-51.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KESD, IFDF, BENEDITA CLARA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). Marcelo Alves de 

Souza a devolvê-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção das 

medidas pertinentes, nos termos do art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 263656 Nr: 2921-60.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIDENOR ANSELMO DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUTRA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM 

LTDA, FABIANE SOUZA DO NASCIMENTO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MAURO THOMMEM - 

OAB:OAB/MT 12.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - SECOPA - OAB:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 346559 Nr: 13078-87.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMAR AUGUSTO BASTOS PARREIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICE APARECIDO ANUNCIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO MONTEIRO 

DE MORAES - OAB:17.413-OAB-MT, MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:MT 8.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS CÓD. N.º 346559Vistos etc.Por meio da petição de fl. 187 a parte 

autora insiste no pedido de citação, via edital, do requerido, informando 
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que ele possui residência fixa pelo fato de responder a processo criminal, 

no qual possui o dever de atualizar seu endereço, contudo o requerido 

vem se esquivando do ato citatório.Pois bem, a citação via edital é 

procedimento de exceção, pois prima o CPC pela citação pessoal (art. 424, 

caput), de modo que possuindo o requerido residência fixa conforme 

aduzido pela própria autora, se afigura incongruente a citação 

editalícia.Ademais, a medida pugnada se mostra precoce na medida em 

que não foram percorridos todos os endereços descritos na decisão de fl. 

158, dentre eles, aquele indicado nos processos criminais (Rua Nacional, 

n. 876 Jardim América ou Potiguar, Várzea Grande-MT).Assim, indefiro o 

pedido de fl. 187 e, ato contínuo, redesigno audiência de conciliação para 

o dia 04/02/2019, às 14h, a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade.Cite-se o 

requerido, por meio de mandado e carta precatória, nos endereços de fl. 

158 ainda não percorridos pelo meirinho, consignando-se, ainda, as 

deliberações da decisão de fl. 112.Outrossim, consigne-se no mandado as 

prerrogativas do art. 212, § 2º, do CPC, bem assim que o Oficial de Justiça 

poderá promover a citação do requerido, por hora certa, se por duas 

vezes procurar o requerido em seu domicílio e não encontra-lo no local e 

havendo suspeita de ocultação, deverá intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 432730 Nr: 2626-47.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR OLIVEIRA RIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DO 

DISTRITO DE BOM SUCESSO, PAULO ROBERTO GOZIM, ADRIANO 

SERGIO CAMBRAIA, MARISSOL FERREIRA RAMOS, REGINALDO ALVEZ 

TEIXEIRA, LEONCIO LOPES DE MIRANDA, RITA DE CASSIA PEREIRA 

OLIVEIRA RIOS, FELIPE FERREIRA RAMOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:9.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - 

OAB:20725/O, EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - OAB:6850, FERNANDO 

MARCIO VAREIRO - OAB:15287-B, GLECI DO NASCIMENTO FACCO - 

OAB:14126, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269 - MT, 

OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 . Outrossim, diante do interesse da parte autora de incluir no polo passivo 

da ação o Sr. Felipe Ferreira Ramos Barbosa, atual proprietário do imóvel 

sub judice, conforme fls. 485/490, determino seja este citado no endereço 

indicado à fl. 489. Proceda-se com as retificações necessárias no polo 

passivo da lide. Por fim, deixo de designar audiência de conciliação, uma 

vez que a parte autora manifestou seu desinteresse desde a exordial, 

bem como considerando que já foram realizadas tentativas de conciliação 

em duas oportunidades, as quais restaram infrutíferas, o que torna 

despicienda uma nova designação. Às providências necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 31 de agosto de 2018. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009655-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDO OLIVEIRA OAB - MT0013597A (ADVOGADO(A))

José Rodolfo Novaes Costa OAB - MT0007436A-O (ADVOGADO(A))

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/O (ADVOGADO(A))

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009655-63.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

MARIA CANDIDA PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Aportou aos autos petição 

da parte autora, reiterando o pedido liminar quanto à troca de padrão 

monofásico para o bifásico, alegando que o referido pedido não fora 

analisado em sede da inicial (Id. 16245869). Contudo, verifico que resta 

prejudicada a análise da petição, uma vez que o pedido de tutela de 

urgência foi apreciado na decisão inicial, o qual transcrevo: “De outro lado, 

no tocante a pretensão de instalação de novo padrão bifásico, sob 

alegação que provável demora do curso processual acarretaria prejuízos 

à parte autora, pois a mesma é idosa, tenho que não merece acolhimento, 

na medida em que a sua substituição neste momento processual poderá 

vir a prejudicar eventual produção de prova pericial para verificar a 

suposta irregularidade do medidor ora instalado.” Ademais, aguardem-se 

os atos designados na decisão de Id. 16154092. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1008939-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ANDREA DE OLIVEIRA DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT0004076A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008939-36.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

CLAUDIA ANDREA DE OLIVEIRA DE MATTOS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Determinada a emenda da exordial no Id. 

15704541, a parte autora se manifestou no Id. 16208425, pugnando pela 

dilação do prazo para cumprimento da determinação. Defiro o pugnado 

pela autora e, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da 

decisão proferida no Id. 15704541. Decorrido o prazo, intime-se a parte 

para manifestação no prazo de 05 dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005337-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

METHA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005337-71.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

METHA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Compulsando os 

autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo 

(art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 

355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores 

elementos probatórios para formação do juízo de convicção, razão porque 

passo ao saneamento e organização do processo (art. 357/CPC), bem 

assim a ordenar a produção da prova. Dos pontos controvertidos De 

acordo com os autos e da natureza da ação, fixo os pontos 

controvertidos como sendo: a) a média mensal de consumo de energia 

elétrica na Unidade Consumidora nº 6/365613-9 levando-se em 

consideração o consumo dos equipamentos utilizados diariamente pela 

parte autora; b) a legalidade do débito cobrado pela requerida e, c) o 
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dever de indenização e o seu quantum. Das Provas Outrossim, ante a 

controvérsia instalada, defiro a produção de prova pericial formulada pela 

parte requerente (Id. 11694471), pois entendo que se trata de prova 

imprescindível para o deslinde do feito. Assim, nomeio como perito o 

engenheiro eletricista Dionizio Alves de Souza, que poderá ser encontrado 

na Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, Chapada do Mirante, 

Bloco 10, Apartamento 203, Carumbé, Cuiabá/MT, e-mail: 

dioniziosouza@yahoo.com.br e telefones (65) 996580109 (65) 

981360791. Intime-o para aceitar a nomeação, consignando que no prazo 

de 05 dias deverá informar o valor dos honorários que entende devido 

(art. 465, § 2º, inciso I, CPC). Apresentada a proposta de honorários, 

intimem-se as partes para se manifestar sobre ela no prazo de 05 dias 

(art. 465, § 3º, CPC). Fixados os honorários, intimem-se a parte autora 

para depositar o seu valor integral (art. 95, do CPC), liberando-se 50% 

(cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos 

trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) 

dias após a entrega do respectivo laudo e depois de prestados todos os 

esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, CPC). Venham as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes 

técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o aceite da incumbência 

pericial, intime-se a perita com cópia dos quesitos das partes para a 

designação da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais 

assistes técnicos serem intimados para o devido acompanhamento, com 

antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja a perícia, fixo o prazo 

de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. A 

perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto controvertido estabelecido 

no item “A”, devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 473 

do CPC quando da elaboração do laudo. Com a entrega do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) 

dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo 

apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, CPC). Ficam as partes, desde 

logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, do Código de 

Processo Civil. Oportunamente, venham-me os autos conclusos para 

deliberação. Intimem-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009862-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAVENE DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009862-62.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): RAVENE DA COSTA SILVA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Autos n.º 1009862-62.2018.8.11.0002 Vistos, Ravene da Costa Silva 

promove ação declaratória de inexistência de débito c/c pedidos de 

indenização por danos morais em face de Telefônica Brasil S/A, 

sustentando, em síntese, que ao tentar efetuar compras, teve o seu 

pedido negado, em razão de seu nome constar nos órgãos de proteção ao 

crédito (SPC/SERASA), em virtude de um suposto débito no importe de R$ 

69,74 (sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos) sob o contrato 

de n° 2117685194. Sustenta que desconhece o valor cobrado e alega que 

a restrição é totalmente indevida, pois “afirma não se lembrar em ter 

contratado serviços da requerida”, ainda aduz não ter sido notificada 

previamente da referida inclusão, razão pela qual requer a concessão de 

tutela de evidência para a exclusão do seu nome dos Órgãos de Proteção 

ao Crédito. É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando-se que se 

encontram presentes os requisitos do artigo 98 do CPC, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à 

inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento 

processual ao consumidor não é prestado de forma automática, apenas 

pela verificação da existência de uma relação de consumo, mas 

subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) 

VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências.” No presente caso, razão assiste à 

parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além 

da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como a parte requerente 

comprovar que a cobrança recebida é devida ou não. Deste modo, a 

requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, em 

detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Tutela de 

Evidência Pois bem, a tutela de evidência, prevista no art. 311 do 

CPC/2015, conceitua-se, conforme entendimento dos doutrinadores Fredie 

Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira[1], como 

sendo “fato jurídico processual que autoriza que se conceda uma tutela 

jurisdicional, mediante técnica de tutela diferenciada”, ou seja, trata-se de 

técnica processual que diferencia o procedimento, em razão da evidência 

com que determinadas alegações apresentam em juízo. Nesse passo, 

considerando que a referida tutela aplica-se quando em conformidade com 

os requisitos dispostos nos incisos do art. 311 do CPC/2015, cumpre 

analisar a sua observância no presente caso. A primeira modalidade de 

tutela de evidência é aquela disposta no inciso I do citado artigo, que 

ocorre quando “ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o 

manifesto propósito protelatório da parte”, a qual não pode ser analisada 

liminarmente, levando-se em conta o disposto no parágrafo único do art. 

311 do CPC. O inciso II, admite a concessão de tutela provisória de 

evidência quando “as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante”, ou seja, admite-se o seu deferimento 

liminar mediante o preenchimento de dois pressupostos cumulativos, um 

de fato e outro de direito. Assim, a afirmação da parte autora de que a 

simples comprovação por extrato original demonstra toda alegação de fato 

não merece prosperar, haja vista que se constitui em prova frágil para 

propiciar o deferimento da medida neste momento processual. Outrossim, 

ainda que se levasse em consideração o referido extrato do Serviço de 

Proteção ao Crédito (Id. 16280181), certo é que o entendimento pacificado 

“em nossos tribunais”, não consubstancia-se em tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos, tampouco, em súmula vinculante. Isso 

porque, o estabelecimento de uma decisão com força obrigatória por 

tribunal superior já foi antecedido de amplo debate dos principais 

argumentos existentes em torno do tema, o qual não foi demonstrado pela 

parte autora no presente caso, de modo que não vislumbro o 

preenchimento dos requisitos do inciso II, do artigo 311, do CPC. Já o 

inciso III, do artigo em análise, admite a concessão da tutela no caso de 

“se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa”, o qual tem por 

pressuposto fundamental a existência de contrato de depósito pactuado 

entre as partes, (arts. 627/652 do Código Civil de 2002), o que não se 

mostra na presente hipótese. Finalmente, o último requisito previsto no art. 

311, IV, do CPC, dispõe que a tutela será concedida quando “a petição 

inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 

gerar dúvida razoável”. A propósito, os doutrinadores Fredie Didier Jr., 

Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira[2] salientam que 

“trata-se de hipótese de tutela de evidência inevitavelmente definitiva, que 

se confunde com o julgamento antecipado do mérito”, ou seja, a aplicação 

da referida tutela de evidência requer o preenchimento de pressupostos 

específicos e restritos, uma vez que concede a tutela de forma definitiva. 

Destarte, da mesma forma que o evidenciado quando da análise do inciso 

I, constata-se que a tutela de evidência a ser concedida com fulcro no 

inciso IV, do art. 311, do CPC/2015, não é cabível para formulação e/ou 

concessão de pedidos em sede liminar (art. 311, parágrafo único, CPC). 

Pelo exposto, considerando que não restaram preenchidos os requisitos 

autorizadores da tutela de evidência, conforme previsão do art. 311, do 

CPC/2015, INDEFIRO o pedido de tutela formulado na inicial. Diante da 

manifestação expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 04/12/2019, às 15 

horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 
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comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 

334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento 

a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 dias. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

[1] In Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, 

ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos 

efeitos da tutela – 11 ed – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 630. [2] In 

Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações 

probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos 

da tutela – 11 ed – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 642.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008491-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE ANDREIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

VALERIA ANDREIA LOPES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

LETICIA MARIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

V. V. L. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY CASSIA BORDIN DA SILVA OAB - MT24991/O 

(ADVOGADO(A))

GRAZIELLE DE CAMPOS ROSSATO OAB - MT25000/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008491-63.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

SIRLENE ANDREIA DE ALMEIDA, VALERIA ANDREIA LOPES DE ALMEIDA, 

VANESSA VITORIA LOPES DE ALMEIDA, LETICIA MARIA DE ALMEIDA 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos, etc. Acolho as emendas da inicial constante nos Ids. 15814127 e 

16195893, a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos da Lei n.º 

1.060/50, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Diante da ausência de 

manifestação expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 10/12/2018, às 17h a 

ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 

334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento 

a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 dias. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Finalmente, determino 

seja dada prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento n.º 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos 2.22.1 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) II – 

pessoa portadora de deficiência física, visual ou mental; (...)” Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008156-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYB BEATRIZ RIBEIRO VELOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008156-44.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

DAYB BEATRIZ RIBEIRO VELOSO REQUERIDO: SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que a audiência de conciliação designada nos autos restou 

infrutífera em virtude da ausência de informação quanto à intimação da 

requerida conforme termo de Id. 16132922, bem como acostou aos autos 

certidão da Secretaria prestando informações acerca da inocorrência da 

audiência designada, devido a falha no sistema PJE (Id. 16196537). Pois 

bem, diante da ausência de intimação da parte requerida, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 10/12/2018, às 16:30 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade. Cite-se a parte requerida, por 

correio, consignando-se as deliberações contidas na decisão de Id. 

15286967. Às providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000293-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR CANDIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000293-71.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

VILMAR CANDIDO DE OLIVEIRA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, 

etc. Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT promovida por 

Vilmar Candido de Oliveira em desfavor de Itaú Unibanco S/A. Após o 

trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu aos autos e 

informou o depósito do valor da condenação (Id. 14784398). Em seguida a 

parte autora manifestou concordância com o valor depositado em juízo 

pela requerida e pugnou pela expedição de alvará em seu favor (Id. 

16245152). Após vieram-me os autos conclusos para deliberação. É o 

necessário. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da satisfação 
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da obrigação imposta na sentença, uma vez que a parte requerida efetuou 

espontaneamente o pagamento do débito, conforme se observa no Id. 

12999301. Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada 

nestes autos em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 

526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária 

nesta fase. Expeça-se alvará em favor da parte exequente para 

levantamento dos valores consignados em juízo pelos executados. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1006564-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE AUXILIADORA CAMPOS DE MIRANDA (AUTOR(A))

BENEDITO PAULO DE CAMPOS (AUTOR(A))

MARCIA AUXILIADORA DE CAMPOS (AUTOR(A))

CIRCE BERNADETE DE CAMPOS (AUTOR(A))

IVETE DE CAMPOS SGUAREZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CONCEIÇÃO DE BARROS CALDAS TEIXEIRA (RÉU)

ANTONIO HENRIQUE AQUINO TEIXEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO LUIS BRESCOVICI OAB - MT0006814A (ADVOGADO(A))

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO OAB - MT14017/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar Impugnação à Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008387-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

SIRLENE MATURANA DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR OAB - MT12819/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008387-08.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, denota-se que os autores peticionaram 

no Id. DOC. 14202559 pugnando pela concessão incidental de Tutela 

Provisória Fundada em Evidência, requerem à determinação que a 

requerida forneça um veículo reserva, ainda que não seja do mesmo 

modelo, porém, compatível ao avariado até a duração do processo ou até 

a conclusão do laudo pericial requerido pela requerida a qual arcara com 

os seus custos. É o relatório. Fundamento e decido. Tem-se que, o trato 

das tutelas provisórias restou unificado na parte geral do Código de 

Processo Civil (artigos 294 a 311), consolidando-se sob a insigne da tutela 

de urgência e de evidência, sendo esta primeira fundada no periculum in 

mora (artigo 300, NCPC), e a segunda será analisada independentemente 

da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, (artigo 311, NCPC). O autor pretende o deferimento de tutela de 

evidência alegando que o caso em apreço se adequa ao inciso IV do 

artigo 311, do CPC, cujo teor estabelece que: “IV – petição inicial for 

instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do 

direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida 

razoável”. No entanto, o acolhimento da medida pretendida implicaria no 

reconhecimento do direito dos autores, posto que tal pedido está 

intrinsecamente ligado ao mérito da demanda, devendo ser analisado após 

apreciação das questões preliminares arguidas pelas requeridas na 

ocasião do saneador, sopesando as provas carreadas aos autos. Ante o 

exposto, tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores da 

medida, INDEFIRO A TUTELA DE EVIDÊNCIA pretendida. Sem prejuízo do 

apontamento acima, especifiquem as partes as provas que porventura 

ainda pretendam produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 dias. 

Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 04 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001140-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE MELO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. (RÉU)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001140-10.2016.8.11.0002 

Vistos. 1 - Pendente de apreciação o petitório de Id.3073485, ao qual a 

parte autora requer a desistência da ação com relação a requerida 

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA – EPP Pois bem. 

Tratando-se de litisconsórcio passivo facultativo, pode o autor desistir da 

ação em relação a um dos réus independentemente da concordância do 

réu remanescente. Demais disso, por conta do princípio da autonomia dos 

co-litigantes, os litisconsortes serão considerados, em suas relações com 

a parte adversa, como litigantes distintos; exceto no litisconsórcio unitário, 

caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, 

mas os poderão beneficiar, consoante preconiza o art. 117 do NCPC. 

Assim, nos termos do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil, homologo a desistência manifestada, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Novo 

Código de Processo Civil, com relação a requerida EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA – EPP O feito terá sua tramitação normal com 

relação a parte requerida MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. 

Com o trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, com 

relação a requerida acima especificada. 2 – Especifiquem as partes as 

provas que porventura ainda pretendam produzir nos autos, 

justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se e cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 29 de outubro de 2018. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001140-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE MELO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. (RÉU)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001140-10.2016.8.11.0002 

Vistos. 1 - Pendente de apreciação o petitório de Id.3073485, ao qual a 

parte autora requer a desistência da ação com relação a requerida 

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA – EPP Pois bem. 

Tratando-se de litisconsórcio passivo facultativo, pode o autor desistir da 

ação em relação a um dos réus independentemente da concordância do 

réu remanescente. Demais disso, por conta do princípio da autonomia dos 

co-litigantes, os litisconsortes serão considerados, em suas relações com 

a parte adversa, como litigantes distintos; exceto no litisconsórcio unitário, 

caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, 

mas os poderão beneficiar, consoante preconiza o art. 117 do NCPC. 

Assim, nos termos do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil, homologo a desistência manifestada, para que surta seus 
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jurídicos e legais efeitos e, via de consequência JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Novo 

Código de Processo Civil, com relação a requerida EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA – EPP O feito terá sua tramitação normal com 

relação a parte requerida MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. 

Com o trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, com 

relação a requerida acima especificada. 2 – Especifiquem as partes as 

provas que porventura ainda pretendam produzir nos autos, 

justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se e cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 29 de outubro de 2018. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001380-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO FIGUEROA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001380-62.2017.8.11.0002 

Vistos . À vista do pedido de desistência da presente ação realizado pela 

parte requente Id. DOC. 8784729 pag. 01/02, intimem-se a requerida para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se (art. 485, §4º, CPC), valendo o 

silêncio como anuência tácita. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande, 30 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000171-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000171-58.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA PACHECO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT proposta por MARCOS 

VINICIUS OLIVEIRA PACHECO em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados. Na decisão proferida 

de Id.4618431, determinou-se a intimação do autor para emendar a inicial a 

fim de sanear irregularidades contidas nesta, sob pena se indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, do NCPC). No Id.11775621, certificou-se o 

decurso de prazo da manifestação do autor. Vieram os autos conclusos. 

É breve e necessário relatório. Fundamento e Decido. Em análise aos 

autos, verifico que o advogado da parte requerente foi devidamente 

intimado, para que apresentasse emenda a fim de juntar aos autos 

documentos indispensáveis para prosseguimento do presente deito, 

todavia a parte permaneceu silente. Desta feita, não sendo cumprida a 

diligência e certificada a não manifestação da parte conforme 

determinado, de acordo com o art. 321, parágrafo único, do NCPC, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe. Ademais, os autos não 

podem permanecer ad eternum em cartório, aguardando providências por 

parte do autor, principal interessado no deslinde do processo. Visto o 

desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora colocado, com 

fulcro no art. 330, IV, do CPC, INDEFIRO a petição inicial. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Sem custas, uma vez que 

defiro o benefício da justiça gratuita. Sem condenação em honorários, 

face a inexistência do contraditório. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 30 de outubro de 2018. SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000242-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000242-94.2016.8.11.0002 

Vistos. Especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias. 

Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 30 de outubro de 2018. SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000242-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000242-94.2016.8.11.0002 

Vistos. Especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias. 

Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 30 de outubro de 2018. SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000063-63.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRANDO ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SILVERIO OAB - MT0016319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON ROMERO BELMONTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIELE AMORIM VICENTE OAB - MT0018983A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para apresentar impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002543-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAYTAK INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Tomás Roberto Nogueira OAB - MT4464-A (ADVOGADO(A))

ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT2292/O (ADVOGADO(A))

DAIANE DAMBROS SCHMIDT OAB - MT11765/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECAPADORA DE PNEUS RODOVIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos nº 1002543-43.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

proposta por RAYTAK INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE 

BORRACHAS LTDA em desfavor de RECAPADORA DE PNEUS RODOVIA 

LTDA - ME, ambos devidamente qualificados nos autos. No decorrer da 

demanda, a parte exequente acostou aos autos minuta de acordo 

extrajudicial (Id. 16045459-ss) e documentos, pugnando por sua 

homologação e posterior extinção do feito. Vieram os autos conclusos. É o 

sucinto relatório. Fundamento. Decido. Observo que, os termos tratados 
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no ajuste entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis. 

Desse modo, HOMOLOGO por sentença o inteiro teor do ajuste 

combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, alínea “b”, do CPC. Custas, pagas inicialmente pela exequente. As 

partes ficam dispensadas do pagamento de custas remanescentes, nos 

termos do art. 90, § 3º, do CPC. Honorários advocatícios, conforme 

ajustado. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 

24 de outubro de 2018. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004443-32.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELE GUINCHO PARDAL SERVICOS DE REBOQUE GUINDASTES LTDA - 

ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS OAB - MT15346/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO APARECIDO PASSADORE JUNIOR (RÉU)

FLAVIO APARECIDO PASSADORE JUNIOR - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004443-32.2016.8.11.0002. Vistos. Diante 

da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça Id.14281869, INTIME-SE a 

requerente, para que no prazo de 05 ( cinco) dias, forneça o novo 

endereço do requerido. Outrossim, consigno desde já que, é inviável a 

homologação da minuta de acordo juntada pela autora, uma vez que 

encontra-se desconfigurada, restando "cortadas" as palavras que 

compõem os itens da avença, inábil, portanto, para a correta leitura de 

seus termos, bem como diante da ausência de documentos 

comprobatórios e atos constitutivos do requerido. Com o endereço 

acostado aos autos, intime-se pessoalmente a parte requerida para 

regularizar a representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, 

tendo em vista a ausência documentos comprobatórios, atos constitutivos. 

Ante todo o exposto, determino a juntada de nova minuta de acordo, 

corretamente configurada e acompanhada dos atos constitutivos, sob 

pena de não homologação e prosseguimento da ação. Intimem-se e 

cumpra-se. Várzea Grande/MT, 31 de outubro de 2018. SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004559-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004559-04.2017.8.11.0002. Vistos. 

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se e 

cumpra-se. Várzea Grande/MT, 31 de outubro de 2018. SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007389-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007389-40.2017.8.11.0002. 

Vistos. Especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias. 

Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 31 de outubro de 2018. SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 95722 Nr: 5277-04.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁZARO ROBERTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIKA DRUMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO ROBERTO DE SOUZA - 

OAB:4801-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu advogado, para que 

proceda ao recolhimento das custas da diligência do oficial de justiça para 

cumprimento do mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 452377 Nr: 12947-44.2016.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HLDBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GOMES FAIM - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu advogado, para que 

proceda ao recolhimento das custas da diligência do oficial de justiça, para 

cumprimento da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 421983 Nr: 23031-41.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMES RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - OAB:18359/O, 

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para que atualize o endereço do 

autor, a fim de que o mesmo possa ser intimado da perícia médica 

agendada. PRAZO DE 05 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 412836 Nr: 18238-59.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO AMANCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO / RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES de que o perito nomeado - GEORGE 
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SALVADOR BRITO ALVES LIMA, CRM 5000 / RQE: 2076, indicou a data e 

local da perícia médica para o dia 12/NOVEMBRO/2018 às 10:00 horas na 

CLÍNICA DE REABILITAÇÃO E MEDICINA FÍSICA (CLIRMEF), na Rua Major 

Gama, nº 1174, Centro Sul, Cuiabá - MT, fones: 3623-2438 / 3052-6018 - 

Secretária: ALAISSA (devendo o agendamento ser confirmado por 

telefone). O Periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGAFIAS, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, 

TOMOGRAFIA, ULTRA SOM, e/ou outros exames de imagens, laudos 

médicos, histórico clínico) que porventura possam ser úteis na confecção 

do laudo pericial.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003080-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS NASCIMENTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

IDAYANA DA COSTA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIROSHI OKAJIMA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003080-73.2017.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINARIA DE BEM 

IMÓVEL proposta por JOSE CARLOS NASCIMENTO DOS SANTOS e 

IDAYANA DA COSTA SANTOS em desfavor de HIROSHI OKAJIMA. 

Inicialmente, acolho à emenda da inicial constante no Id.10619965, a fim de 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos. I – Cite-se o proprietário do 

imóvel usucapiendo e todos os confinantes do referido imóvel. II – Por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, citem-se os interessados em lugar 

incerto e os eventuais interessados (Art. 256, I c/c 257, III, ambos do CPC). 

III – Por via postal, intime-se para manifestar interesse na causa, os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, 

encaminhando-se a estes a cópia da inicial e dos documentos que a 

instruíram. Por fim, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Várzea Grande/MT, 29 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003967-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRCE DA SILVA FORTES (REQUERENTE)

ALBINO SALAZAR BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lucio Mauro Dantas OAB - MT0013712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILZA BORGES BONINI (REQUERIDO)

DANIEL OLIVEIRA BONINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003967-91.2016.8.11.0002 

Vistos. Intime-se a requerente JAIRCE DA SILVA FORTES, para regularizar 

a representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista a 

ausência documentos comprobatórios, atos constitutivos, outorgando 

poderes para representação e transigir a ALBINO SALAZAR BENTO. 

Após, voltem-me os autos conclusos para homologação do acordo. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 31 de outubro de 2018. SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007557-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI APARECIDA DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007557-42.2017.8.11.0002 

Vistos. Especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias. 

Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 31 de outubro de 2018. SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006404-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRANA SILVA FREITAS OAB - MT25056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a emenda da inicial, bem como a gratuidade da justiça à 

parte autora. Anote-se. Cite-se a parte Ré para apresentação de defesa 

no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do NCPC), ciente de que a 

ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do NCPC). 

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (NCPC, art. 139, V). 

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se 

vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os 

autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com 

as exceções do art. 345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta 

decisão, faculto à Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, 

§4º do NCPC. Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento 

(art. 357, NCPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra 

(art. 355, NCPC). Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001022-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIA PEREIRA MIDON DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Converto o feito em diligência e determino a intimação da Autora, 

na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos 

autos a certidão de vida funcional da parte Autora atualizada, qual seja, 

documento imprescindível para julgamento da ação. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 212906 Nr: 8390-92.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA DE ALMEIDA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO - OAB:10200-B, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - 

OAB:10.236
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Por meio da petição de fls. 158-160, a Autora informou o número de conta 

pertencente à sua filha, tendo em vista que a sua conta bancária é 

utilizada apenas para recebimento do benefício/salário.

Indefiro, por ora, o levantamento de valores formulado pela Autora, tendo 

em vista que os valores devem ser depositados em conta de sua 

titularidade. Para viabilizar, a autora deve abrir uma poupança para que o 

depósito pudesse ser efetuado e informar o número no processo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 377457 Nr: 24883-37.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WVDCV, CCV, JOILSON PORTILHO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17.534, RUBENS RAFAEL GARCIA - OAB:17.500 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Passo a sanear o feito.

Indefiro o pedido de denunciação da lida do Hospital e Maternidade Santa 

Rita, uma vez que não se pode obrigar que os Autores demandem em face 

do referido Hospital que a Requerida aponta como responsável, recaindo 

sobre eles o ônus dessa escolha, aliado ao fato

 O chamamento ao feito do Estado de Mato Grosso não merece guarida. A 

autora pretende ser indenizada ao argumento de que a esposa/genitora foi 

vítima de negligência e imprudência praticada por prepostos do réu, os 

quais não tomaram as providências necessárias que o caso exigia. Vê-se, 

portanto, que não se trata de direito à saúde, mas sim de indenização por 

suposto erro médico.

Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo interesse no 

prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade objeto de 

declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, presentes 

os pressupostos processuais e os elementos condicionais da ação 

previdenciária, declaro o feito saneado.

Em prestígio ao artigo 370 do Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao 

juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 

necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, 

em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias”), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

07/02/2019 às 14:00 horas para depoimento pessoal da parte autora e 

oitiva das testemunhas.

Intime-se o autora, por seu patrono, e o Requerido, pessoalmente. As 

partes deverão trazer as testemunhas, independentemente de intimação 

ou na impossibilidade, informe corretamente o endereço das testemunhas, 

precisando-lhes o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho, 

para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, NCPC).

 Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente arroladas 

deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e III, do 

Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 430029 Nr: 828-51.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais entre 

as partes acima identificadas, alegando, em síntese, que tem direito a 

pagamento de 1/3 de férias, FGTS e décimo terceiro salário do período não 

prescrito (2010/2016). Juntou documentos.

Devidamente citado, o Município deixou de apresentar resposta, conforme 

se vê certidão.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, por não depender a lide de 

maior dilação probatória.

Ainda que não apresentada à contestação pela parte Ré, como observado 

pela Autora, inaplicável a pena de revelia por tratar-se de induvidoso 

interesse público envolvido, de natureza indisponível.

No mais, verifico que os servidores contratados por prazo determinado 

para o exercício da função de auxiliar de serviços gerais, agente de 

segurança e manutenção, professor, merendeira, técnico 

desenvolvimento educacional e outros cargos ajuizaram a presente 

demanda, requerendo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento, 

em seu favor, do FGTS mensal, não pago, durante todo o período da 

contratação; das diferenças salariais que teriam advindo do não 

recebimento do terço constitucional de férias e décimo terceiro salário.

“In casu”, “ab initio”, cumpre-se asseverar que resta configurada a 

nulidade da contratação realizada pelo ente público, pois se trata de 

contrato temporário, para atender a excepcional interesse público, sendo 

prorrogado inúmeras vezes nos anos de 2010 a 2016.

O instituto da contratação temporária, não obstante sua importância para a 

garantia do funcionamento da máquina pública em situações ocasionais, 

comumente é utilizado para burlar a obrigatoriedade de Concursos 

Públicos para o preenchimento de funções públicas que deveriam ser 

permanentes.

É o que se verifica no caso em comento, porquanto descaracterizado o 

caráter temporário e excepcional do contrato por tempo determinado.

Isto porque, a Lei Municipal nº 2.613/2003, autoriza o chefe do Poder 

Executivo Municipal a efetuar a contratação de pessoal por tempo 

determinado - doze meses e dois anos, podendo ser prorrogado pelo 

mesmo período (artigo 4º) na hipótese de admissão de professor 

substituto e professor visitante (III) e qualquer atividade que necessite ser 

assegurada pelo Poder Público (IV).

Dessa forma, apresenta-se de fato nula a contratação temporária ora 

discutida, por desatender aos requisitos deste tipo de vínculo, tendo em 

vista o art. 37, IX, da CF/88 e a legislação municipal citada.

Não existindo a má-fé da parte contratada, como na hipótese discutida nos 

autos, a nulidade produzirá efeitos “ex tunc”, ou seja, não retroagirá para 

prejudicar o servidor, que será exonerado da obrigação de restituir à 

Administração os valores que percebeu, tendo ainda direito ao 

recebimento de eventual saldo de salário existente e o FGTS. Sobre o 

tema a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Na conformidade desta perspectiva, parece-nos que efetivamente nos 

atos unilaterais restritivos da esfera jurídica dos administrados, se eram 

inválidos, todas as razões concorrem para que sua fulminação produza 

efeitos "ex tunc", exonerando por inteiro quem fora indevidamente 

agravado pelo Poder Público das consequências onerosas. Pelo contrário, 

nos atos unilaterais ampliativos da esfera jurídica do administrado, se este 

não concorreu para o vício do ato, estando de boa-fé, sua fulminação só 

deve produzir efeitos "ex nunc", ou seja, depois de pronunciada” (Manual 

de direito administrativo, 32ª Ed., p. 492).

No entanto, não faz jus o servidor a qualquer outra verba, seja rescisória, 

sejam aquelas listadas no art. 7º da CF/88, tal como decidiu, em regime de 

repercussão geral, o STF:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO 

CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 

31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO 

À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 
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contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria.” (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 

23-09-2016 ).

Ou seja, nos termos do entendimento da Suprema Corte o servidor teria 

direito a eventual saldo de salário, além de se aplicar aos casos de 

contratação irregular ainda o art. 19-A da Lei 8.036/90, o qual preconiza:

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador 

cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no 

artigo 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao 

salário.”

No mais, existe súmula do TST (363) que estabelece o que deve ser pago 

em contratos nulos, vejamos:

“CONTRATO NULO. EFEITOS (nova redação) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 

21.11.2003. A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem 

prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 

37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da 

contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, 

respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos 

depósitos do FGTS.”

Observe-se que o TST reconhecia apenas a contraprestação dos 

serviços realizados, tendo em vista a impossibilidade de total restituição 

das partes ao estado anterior à contratação, especialmente o trabalhador, 

que não tem como reaver o esforço despendido. Os depósitos do FGTS 

foram acrescidos ao texto da Súmula depois da vigência do art. 19-A, 

introduzido na Lei n 8.036/1990 pela Medida Provisória nº 2.164/2001, 

estabelecendo que tais depósitos são devidos mesmo no caso de nulidade 

contratual decorrente do desrespeito ao princípio do concurso público, 

"quando mantido o direito ao salário".

Assim, não faz jus o contratado por prazo determinado ao pagamento de 

adicional de insalubridade e seus reflexos sobre outras verbas salariais; 

horas extras e seus reflexos; férias vencidas acrescidas do terço 

constitucional e décimo terceiro salário. Não faz, ainda, jus ao pagamento 

de saldo de salários, pois não foi tal pedido formulado na inicial, 

ressalvando seu direito ao percebimento do FGTS nos termos acima 

expostos.

Diante do exposto, reconhecido o contrato nulo com efeito “ex tunc”, e 

pelo que consta dos autos, julgo procedente apenas o pedido de FGTS 

face a nulidade do contrato de trabalho dos anos de 2010 a 2016, fazendo 

jus ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, durante o período 

laborado observada a prescrição quinquenal do Art. 1º, do Decreto nº 

20.910/32, sobre os quais devem incidir correção monetária a partir da 

data em que a verba era devida e juros de mora a partir da citação. 

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte 

sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a 

qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão 

de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Diante da sucumbência recíproca, mas como a parte Autora decaiu da 

maior parte dos pedidos enumerados na inicial, na forma do parágrafo 

único do art. 86, condeno a parte Autora nas custas e honorários de 

advogado que arbitro em 4% do valor dado a causa, observado quanto a 

exigibilidade, a gratuidade de justiça a ela deferida.

Por imposição do disposto no artigo 496, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, ante o duplo grau de jurisdição, submeto a sentença ao 

reexame necessário pelo Colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (ante a não exceção do art. 496, §3º, inciso III, do NCPC), 

independentemente de eventuais recursos voluntários.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 431487 Nr: 1821-94.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais entre 

as partes acima identificadas, alegando, em síntese, que tem direito a 

pagamento de 1/3 de férias, FGTS e décimo terceiro salário do período não 

prescrito (2010/2016). Juntou documentos.

Devidamente citado, o Município deixou de apresentar resposta, conforme 

se vê certidão.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, por não depender a lide de 

maior dilação probatória.

Ainda que não apresentada à contestação pela parte Ré, como observado 

pela Autora, inaplicável a pena de revelia por tratar-se de induvidoso 

interesse público envolvido, de natureza indisponível.

No mais, verifico que os servidores contratados por prazo determinado 

para o exercício da função de auxiliar de serviços gerais, agente de 

segurança e manutenção, professor, merendeira, técnico 

desenvolvimento educacional e outros cargos ajuizaram a presente 

demanda, requerendo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento, 

em seu favor, do FGTS mensal, não pago, durante todo o período da 

contratação; das diferenças salariais que teriam advindo do não 

recebimento do terço constitucional de férias e décimo terceiro salário.

“In casu”, “ab initio”, cumpre-se asseverar que resta configurada a 

nulidade da contratação realizada pelo ente público, pois se trata de 

contrato temporário, para atender a excepcional interesse público, sendo 

prorrogado inúmeras vezes nos anos de 2010 a 2016.

O instituto da contratação temporária, não obstante sua importância para a 

garantia do funcionamento da máquina pública em situações ocasionais, 

comumente é utilizado para burlar a obrigatoriedade de Concursos 

Públicos para o preenchimento de funções públicas que deveriam ser 

permanentes.

É o que se verifica no caso em comento, porquanto descaracterizado o 

caráter temporário e excepcional do contrato por tempo determinado.

Isto porque, a Lei Municipal nº 2.613/2003, autoriza o chefe do Poder 

Executivo Municipal a efetuar a contratação de pessoal por tempo 

determinado - doze meses e dois anos, podendo ser prorrogado pelo 

mesmo período (artigo 4º) na hipótese de admissão de professor 

substituto e professor visitante (III) e qualquer atividade que necessite ser 

assegurada pelo Poder Público (IV).

Dessa forma, apresenta-se de fato nula a contratação temporária ora 

discutida, por desatender aos requisitos deste tipo de vínculo, tendo em 

vista o art. 37, IX, da CF/88 e a legislação municipal citada.

Não existindo a má-fé da parte contratada, como na hipótese discutida nos 

autos, a nulidade produzirá efeitos “ex tunc”, ou seja, não retroagirá para 

prejudicar o servidor, que será exonerado da obrigação de restituir à 

Administração os valores que percebeu, tendo ainda direito ao 

recebimento de eventual saldo de salário existente e o FGTS. Sobre o 

tema a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Na conformidade desta perspectiva, parece-nos que efetivamente nos 

atos unilaterais restritivos da esfera jurídica dos administrados, se eram 

inválidos, todas as razões concorrem para que sua fulminação produza 

efeitos "ex tunc", exonerando por inteiro quem fora indevidamente 

agravado pelo Poder Público das consequências onerosas. Pelo contrário, 

nos atos unilaterais ampliativos da esfera jurídica do administrado, se este 

não concorreu para o vício do ato, estando de boa-fé, sua fulminação só 

deve produzir efeitos "ex nunc", ou seja, depois de pronunciada” (Manual 

de direito administrativo, 32ª Ed., p. 492).

No entanto, não faz jus o servidor a qualquer outra verba, seja rescisória, 
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sejam aquelas listadas no art. 7º da CF/88, tal como decidiu, em regime de 

repercussão geral, o STF:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO 

CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 

31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO 

À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria.” (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 

23-09-2016 ).

Ou seja, nos termos do entendimento da Suprema Corte o servidor teria 

direito a eventual saldo de salário, além de se aplicar aos casos de 

contratação irregular ainda o art. 19-A da Lei 8.036/90, o qual preconiza:

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador 

cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no 

artigo 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao 

salário.”

No mais, existe súmula do TST (363) que estabelece o que deve ser pago 

em contratos nulos, vejamos:

“CONTRATO NULO. EFEITOS (nova redação) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 

21.11.2003. A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem 

prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 

37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da 

contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, 

respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos 

depósitos do FGTS.”

Observe-se que o TST reconhecia apenas a contraprestação dos 

serviços realizados, tendo em vista a impossibilidade de total restituição 

das partes ao estado anterior à contratação, especialmente o trabalhador, 

que não tem como reaver o esforço despendido. Os depósitos do FGTS 

foram acrescidos ao texto da Súmula depois da vigência do art. 19-A, 

introduzido na Lei n 8.036/1990 pela Medida Provisória nº 2.164/2001, 

estabelecendo que tais depósitos são devidos mesmo no caso de nulidade 

contratual decorrente do desrespeito ao princípio do concurso público, 

"quando mantido o direito ao salário".

Assim, não faz jus o contratado por prazo determinado ao pagamento de 

adicional de insalubridade e seus reflexos sobre outras verbas salariais; 

horas extras e seus reflexos; férias vencidas acrescidas do terço 

constitucional e décimo terceiro salário. Não faz, ainda, jus ao pagamento 

de saldo de salários, pois não foi tal pedido formulado na inicial, 

ressalvando seu direito ao percebimento do FGTS nos termos acima 

expostos.

Diante do exposto, reconhecido o contrato nulo com efeito “ex tunc”, e 

pelo que consta dos autos, julgo procedente apenas o pedido de FGTS 

face a nulidade do contrato de trabalho dos anos de 2010 a 2016, fazendo 

jus ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, durante o período 

laborado observada a prescrição quinquenal do Art. 1º, do Decreto nº 

20.910/32, sobre os quais devem incidir correção monetária a partir da 

data em que a verba era devida e juros de mora a partir da citação. 

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte 

sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a 

qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão 

de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Diante da sucumbência recíproca, mas como a parte Autora decaiu da 

maior parte dos pedidos enumerados na inicial, na forma do parágrafo 

único do art. 86, condeno a parte Autora nas custas e honorários de 

advogado que arbitro em 4% do valor dado a causa, observado quanto a 

exigibilidade, a gratuidade de justiça a ela deferida.

Por imposição do disposto no artigo 496, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, ante o duplo grau de jurisdição, submeto a sentença ao 

reexame necessário pelo Colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (ante a não exceção do art. 496, §3º, inciso III, do NCPC), 

independentemente de eventuais recursos voluntários.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 331044 Nr: 27332-02.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PUBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP SUBSEDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais entre 

as partes acima identificadas, objetivando a majoração de 13,3% relativo 

ao pagamento ao percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora 

atividade, bem como o pagamento da indenização por danos materiais 

relativos a retroação da majoração até o mês de abril/2011.

O feito foi devidamente instruído, sendo julgado e extinto o processo sem 

resolução do mérito, em razão da ocorrência do instituto processual da 

litispendência. Apresentado recurso e, afastada a caracterização da 

litispendência, foi determinado a baixa dos autos a este juízo de primeiro 

grau, para o regular prosseguimento.

É o relatório. Decido.

Trata-se de matéria de direito, sendo desnecessária a dilação probatória 

pra o deslinde da lide, motivo pelo que se passa ao julgamento antecipado 

do processo, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

Afasto, inicialmente, a alegação de inépcia da inicial. A petição inicial 

descreve adequadamente os fatos e há a correta especificação dos 

pedidos, não havendo nenhum prejuízo à defesa do Réu ou à prestação 

jurisdicional.

Ultrapassada as preliminares, passo a julgar o mérito. No caso dos autos, 

a parte Autora alega que os professores do município possuem o direito 

ao recebimento de hora atividade, cuja pretensão material está calcada na 

Lei Federal 11.738/2008, que foi objeto da ADI 4167-3, e declarada 

compatível com a Constituição Federal pelo STF, pontuando que esta 

garantiu aos professores deste país o recebimento da quantia 

especificada na aludida legislação como vencimento.

Foi regulamentado pelo Município por meio da Lei Complementar Municipal 

3.759/2012, que assim estabelece:

“Art. 66. A jornada de trabalho do Professor será de 25 (vinte e cinco) 

horas semanais, sendo 20% (vinte pontos percentuais) desta, destinada a 

hora atividade.

 Parágrafo único – Entende-se por hora atividade aquela destinada a 

preparação e avaliação do trabalho didático, a colaboração com a 

administração da escola, as reuniões pedagógicas, a articulação com a 

comunidade, ao aperfeiçoamento profissional, a participação na 

elaboração, revisão e implementação do Projeto Político Pedagógico, a 

realização de palestras, a orientação e monitoramento de trabalho de 

campo de acordo com a proposta pedagógica da unidade escolar.”

Já o §4º, do art. 2º, da Lei Federal 11.738/2008, que trata do piso salarial 

nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, 

estabelece que "Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o 

limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho 
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das atividades de interação com os educandos.", ou seja, determina um 

limite mínimo a todos os profissionais do magistério nacional de 2/3 (dois 

terços) sobre sua carga horária, que deverá ser destinada às atividades 

em classe.

Com efeito, dispõe a Lei Federal, que instituiu o piso salarial nacional para 

os profissionais do magistério público da educação básica, em seus 

artigos 1º e 2º, que assim estabelece:

“Art. 1º Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a 

alínea e do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias.

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do 

magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e 

cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade 

normal, prevista no art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o 

vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, 

para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.”

E, com relação à carga horária, assim determina o artigo 2º, § 4º, da 

legislação federal mencionada:

“§ 4º. Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite 

máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das 

atividades de interação com os educandos.”

A referida lei possui diretrizes de abrangência nacional e deve, pois, ser 

observada pelos Estados e Municípios (CF, art. 24, § 1º).

A constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008, já foi resolvida pelo STF 

no julgamento da ADI 4167-3, que decidiu que a regulamentação do piso 

salarial dos profissionais do magistério e a fixação de tempo mínimo para 

dedicação de atividades extraclasse em 1/3 da jornada, através de lei 

federal, não afronta a repartição de competências, tampouco o pacto 

federativo, tratando-se, pois, de medida geral que se impõe a todos os 

entes da federação, a fim de que sejam estabelecidos programas e os 

meios de controle para consecução, ficando decidido, inclusive, que será 

considerado, para efeito de fixação, o vencimento e não o valor global da 

remuneração, com marco inicial do piso salarial abril de 2011.

À propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO 

CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA POR OFENSA AO PRINCÍPIO 

DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL 

DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO 

NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI 

FEDERAL Nº. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI Nº 4167 – 

EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 – 

ADEQUAÇÃO – APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA 

SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 810 DO STF - BENEFÍCIOS 

DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO 

CPC - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. Inexiste qualquer ofensa ao 

princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a 

inconformidade com a sentença recorrida constam das razões recursais. 

Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos 

profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei 

Federal nº 11.738/2008. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os 

embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou 

improcedente a ADI nº 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso 

instituído pela Lei nº 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de 

abril de 2011. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi 

declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n.9.494/97 no que 

se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência 

do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios que 

devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/09. Estando no processo pessoa jurídica, sem fins 

lucrativos, basta a mera afirmação da hipossuficiência, cabendo a parte 

contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica, até porque a 

concessão do benefício não é definitiva, nos termos do artigo 8º da Lei nº 

1.060/50. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos 

honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos 

termos do artigo 85, §4º, II do CPC.” (Ap 81352/2017, DESA. HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018).

Desse modo, há de ser observado o piso salarial nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica, de forma 

proporcional à jornada de trabalho exercido pelo Requerente.

Pode-se, então, concluir, que a lei federal não permite que a carga horária 

em classe seja inferior a 2/3 (dois terços) e, por consequência, limita o 

tempo destinado às atividades extraclasse ao máximo de 1/3 (um terço) de 

toda a jornada trabalhada.

Assim, para o presente caso, em que se estabeleceu 25 horas semanais 

de trabalho, o número de horas-aula não poderia exceder 16,66 horas e, 

consequentemente, as horas de atividade não poderiam ser inferiores a 

8,34 horas.

Nesse passo, conclui-se que a legislação municipal fixou as horas 

extraclasse em quantidade inferior ao limite estabelecido na lei federal, 

estabelecendo uma diferença de 3,34 horas, que ensejou acréscimo 

dessa diferença nas horas trabalhadas em classe, numa flagrante afronta 

ao preceito constitucional disposto no art. 22, I, da CF, que confere à 

União legislar sobre direito do trabalho, tornando, assim, ineficaz a lei 

municipal em questão.

Como se pode observar, ao destinar 20% da carga horária dos 

professores às atividades extraclasse, o Município incorreu em violação a 

preceito federal, cabendo reforçar o entendimento de que, conforme os 

julgados acima, a normatização da jornada de trabalho para a referida 

categoria de profissionais, com a fixação de diretrizes básicas do ensino 

está inserida na competência privativa da União, mormente quando 

considerada constitucional pela Suprema Corte, como no caso da Lei 

11.738/2008, o que, repita-se, torna sem efeito a legislação municipal 

contrária.

Por fim, nenhuma é a dúvida de que a diferença de horas trabalhadas 

pelos professores municipais em sala de aula em limite superior ao 

estabelecido na lei maior, redundou em prejuízo financeiro aos servidores, 

por ocasião do cálculo de sua remuneração, de modo que deverão ser 

ressarcidos.

Posto isso, julgo procedente o pedido formulado na presente ação, para 

reconhecer o direito dos professores à majoração de no mínimo 1/3 da 

carga horária como hora-atividade, nos termos do Art. 2º, §4, da Lei 

Federal 11.738, e, por consequência, utilizando-se desse parâmetro para 

o cálculo de sua remuneração, devendo os valores serem apurados em 

liquidação de sentença. Condeno, ainda, o Município, ao pagamento das 

horas a mais trabalhadas em sala de aula desde a data do julgamento do 

mérito da ADI 4167/DF o STF (27.4.2011), que deverão ser pagas os 

servidores a título de danos materiais, declarando, assim, extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil.

Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte 

sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a 

qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão 

de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da 

liquidez do débito (NCPC, art. 85, § 4º, inc. I), fixo no percentual mínimo de 

8% sobre valor da condenação, a ser apurado em liquidação, tendo em 

vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para 

as faixas de base de cálculo (NCPC, art.85, § 3º, inc. II).

Por imposição do disposto no artigo 496, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, ante o duplo grau de jurisdição, submeto a sentença ao 

reexame necessário pelo Colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (ante a não exceção do art. 496, §3º, inciso III, do NCPC), 

independentemente de eventuais recursos voluntários.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 444158 Nr: 8936-69.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAIR XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE CANDIDO DE 

SOUZA - OAB:20.282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido proposto por 

Devair Xavier de Oliveira em face do Município de Várzea Grande e 

CONDENO o Requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

corrigidos monetariamente a contar da propositura da ação e com juros 

moratórios desde a citação. Extingo o feito com fulcro no Artigo 487, inciso 

I, CPC.Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte 

sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a 

qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão 

de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 

4425.Sucumbente que é, condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários do advogado do Requerente, que fixo em R$ 600,00 

(seiscentos reais), nos termos do Art. 85 §8º, observado o disposto nos 

incisos do §2º do NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª 

ed., p. 370). Deixo de condenar o Requerido nas custas e despesas 

processuais por ser isento, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os 

autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. Deixo de determinar 

a sujeição da presente sentença ao reexame necessário.Transitada em 

julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC, 

bem como oficie-se ao Ministério Público Estadual sediado nesta Comarca 

para que tome conhecimento dos autos, no que toca a eventuais 

responsabilidades nos termos da Lei 8.666/1994.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 396942 Nr: 9747-63.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODOLFO MUNIZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o 

Requerido a pagar ao Requerente a título de indenização por danos morais 

o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e a título de danos estéticos o 

montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tudo atualizado desde a 

presente sentença e acrescido de juros de mora desde o evento danoso, 

nos termos da Súmula 54 do STJ. Extingo o feito com fulcro no Artigo 487, 

inciso I, CPC.Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à 

seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada 

pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no 

índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a 

qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão 

de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 

4425.Sucumbente que é, condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários do advogado do Requerente, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), nos termos do Art. 85 §8º, observado o disposto nos incisos do 

§2º do NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 

370). Deixo de condenar o Requerido nas custas e despesas processuais 

por ser isento, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a 

instância “ad quem” para o exame do recurso. Deixo de determinar a 

sujeição da presente sentença ao reexame necessário.Transitada em 

julgado a decisão, à parte Requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do 

NCPC.P. R. I. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 350527 Nr: 16210-55.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISETE GODOY DE CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Pedro Muhl - OAB:5719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELISETE GODOY DE CAMPOS SILVA, 

Cpf: 04076940130, Rg: 0023804-0, Filiação: Ana Pinto D. Campos e Jose 

Maria da Costa Campos, data de nascimento: 14/09/1953, brasileiro(a), 

natural de Várzea Grande-MT, casado(a), sevidora pública. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação da parte Autora para dar andamento ao feito.

Despacho/Decisão: Vistos,Manifeste-se a parte Autora em 05 (cinco) 

dias, em termos de prosseguimento. No silêncio, intime-se pessoalmente a 

parte Autora a dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC. 

Encontrando-se a parte Autora em lugar incerto e não sabido, autorizo sua 

intimação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Arleci Benevides da 

Silva, digitei.

Várzea Grande, 31 de outubro de 2018

Divania Rosa Federici de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321705 Nr: 18117-02.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJDS, RJDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDMM, INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CARLOS DA SILVA 

BASTOS - OAB:2.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAELA JESUS DA SILVA, Cpf: 

04277617190, Filiação: Rozidelma Jeus de Barros e João Batista Gomes 

da Silva, data de nascimento: 01/08/1998, brasileiro(a), natural de Varzea 

Grande-MT, menor e atualmente em local incerto e não sabido ROZIDELMA 

JUS DE BARROS, Cpf: 01223551130, Rg: 15058786, Filiação: Sebastiana 

Paula de Arruda Barros e Jose Laurindo de Barros, data de nascimento: 

18/09/1974, brasileiro(a), natural de Varzea Grande-MT. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação da parte Autora através de seu representante, para 

dar proceguimento ao feito conforme decisão de fls 60.

Despacho/Decisão: Vistos,Ante o lapso temporal, intime-se pessoalmente 

a parte Autora para manifestar, em termos de prosseguimento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Encontrando-se a parte Autora 

em lugar incerto e não sabido, autorizo sua intimação por edital, com prazo 

de 20 (vinte) dias. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Arleci Benevides da 
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Silva, digitei.

Várzea Grande, 31 de outubro de 2018

Divania Rosa Federici de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009787-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY GOMES DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TERRA DE ALMEIDA OAB - MT24488/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade de justiça requerida, nos moldes dos artigos 98 

a 102 do Código de Processo Civil, tendo em vista a declaração de 

hipossuficiência. Versam os autos sobre benefício previdenciário baseado 

em incapacidade laborativa (auxílio-doença/aposentadoria por invalidez) 

ou em capacidade laborativa reduzida (auxílio-acidente), indeferido 

administrativamente por parecer contrário da perícia administrativa do 

INSS. A formação do convencimento do juízo depende da produção de 

prova técnica, motivo pelo qual determino, desde já, a realização de perícia 

médica, nomeando perito do Juízo a Dra. Michele Taques Pereira Baçan, 

CRM-MT 5752, que deverá responder aos quesitos formulados por este 

juízo, além dos apresentados pelas partes. Caso o perito não se considere 

tecnicamente apto à avaliação de alguma das enfermidades comprovadas, 

deve comunicar tal fato a este juízo, com a máxima brevidade, para as 

providências necessárias. Fixo, desde logo, os honorários periciais em R$ 

600,00 (seiscentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução nº 305, 

de 07 de outubro de 2014, do E. Conselho da Justiça Federal e do 

Despacho Nº RJ-OFI2014/06277, de 20/05/2014, da Corregedoria-Regional 

da Justiça Federal da 2ª Região. O prazo para a elaboração do laudo 

médico pelo perito nomeado será de 30 (trinta) dias, contados da 

realização da perícia técnica. Os quesitos do Juízo e pelo INSS, bem como 

os eventualmente apresentados pela parte Autora, devem constar 

expressamente do laudo e devem ser respondidos pelo (s) perito (s) 

médico (s) de forma fundamentada, sendo consideradas nulas por este 

Juízo respostas monossilábicas e sem explicação pormenorizada dos 

fatos observados que ensejaram uma conclusão positiva ou negativa por 

parte do Expert. Os quesitos do juízo seguem a RECOMENDAÇÃO 

CONJUNTA CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE 15/12/2015 e estão disponibilizados 

em campo próprio no sistema PJe - quesitos do juízo. Marcada data, 

horário e local da realização da perícia, intimem-se as partes. A parte 

Autora deverá comparecer ao exame pericial, no dia, horário e local a ser 

indicado com todos os documentos e exames médicos de que disponha, 

sob pena de extinção do processo, salvo se houver fato relevante que 

justifique a ausência, que deverá ser comunicado nos autos no prazo de 

05 (cinco) dias úteis contados da data designada para o exame. Concedo 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a parte Autora, para oferecimento de 

quesitos e indicação de assistente técnico. COM A APRESENTAÇÃO DO 

LAUDO, cite-se a parte ré, para, querendo, responder a presente ação no 

prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do NCPC), devendo na 

oportunidade, apresentar proposta de conciliação, se for o caso. 

Apresentada a qualquer tempo proposta de acordo, manifeste-se a parte 

Autora, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao seu teor. Aceito o acordo, 

venham conclusos para sentença homologatória. Na ausência de 

proposta, com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela 

parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica e manifestação quanto ao 

laudo pericial. Sem prejuízo, se a incapacidade for para os atos da vida 

civil, dê-se vista ao Ministério Público. Nada sendo requerido, expeça-se, 

via Sistema AJG, solicitação para pagamento dos honorários periciais. 

Tudo cumprido e não havendo possibilidade de acordo, venham-me 

conclusos para sentença. Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007093-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENARY PEREIRA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Revogo a decisão de Id nº 14728449, devendo ser cancelado o 

agendamento da audiência designada. Prossiga-se o feito no cumprimento 

da decisão inicial (Id nº 10044352). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006172-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Retifico, de ofício, o decisão retro (Id nº 1167792), a fim de constar 

como correto a data da audiência de instrução e julgamento designada dia 

06/02/2019 às 16:00 horas. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005184-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA ALBANO MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Retifico, de ofício, o decisão retro (Id nº 1167792), a fim de constar 

como correto a data da audiência de instrução e julgamento designada dia 

06/02/2019 às 16:15 horas. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006266-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DA SILVA CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY DOS SANTOS PEREIRA OAB - MT0006504A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004707-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR DA COSTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, A parte ré pugnou pela renovação do prazo para a 

citação/intimação acerca do despacho inicial (Id nº 13715312). Por 

cautela, defiro a reabertura do prazo e, determino nova citação da parte 

ré. Após, com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista 

à parte Autora para a réplica. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008439-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006445-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. A 

preliminar de prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002035-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LIMA FAGUNDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Recebo os embargos de declaração, pois satisfeitos os requisitos 

de admissibilidade para tanto. No mérito, acolho-os, para reconhecer erro 

material na sentença. Corrijo o erro material contido na sentença de Id nº 

14702929, para, onde se lê “Sem custas processuais (art. 3º, inciso I, da 

Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de 

pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de 

atribuí-los à parte sucumbente.”, leia-se: “Sem custas processuais (art. 3º, 

inciso I, da Lei 7.603/2001) e condeno-a em honorários advocatícios, que 

fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 85 §8º, 

observado o disposto nos incisos do §2º do NCPC. (Yussef Said Cahali, 

Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370).”, ficando assim: “Isto posto, julgo 

procedente, em parte, os pedidos desta ação e por consequência torno 

definitiva, a medida antecipatória concedida, deixando, contudo, de 

condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande na 

obrigação pleiteada tendo em vista que já foi cumprida no curso da 

demanda. Sem custas processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001) e 

condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em R$ 200,00 (duzentos 

reais), nos termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do 

§2º do NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 

370).” Após, prossiga-se o feito nos seus ulteriores atos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005395-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004186-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DE ALMEIDA MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a devolução do prazo requerido na petição de Id nº 

15666421, devendo o mesmo iniciar a partir da intimação desta decisão. 

Após, com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela 

parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, 

venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso 

(art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do NCPC). Intime-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006848-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO(A))

SANDRO BATTAGLIA OAB - MT0022852S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):
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JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000783-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIRA APARECIDA CEZEMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Procedam-se às anotações e retificações necessárias, inclusive 

na autuação, fazendo constar o presente como cumprimento de sentença. 

Nos termos do art. 535 do NCPC, intime-se a parte devedora para, em 

trinta dias, se quiser, apresentar impugnação. Decorrido o prazo “in albis” 

sem impugnação, nos termos do art. 535, § 3º, certifique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006548-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS ALVES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005476-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA FIGUEIREDO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VLADIMIR DE LIMA BRANDAO OAB - MT5812/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005420-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VLADIMIR DE LIMA BRANDAO OAB - MT5812/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005477-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004925-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRDES MARIA DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. A 

preliminar de prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 
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cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000399-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON JOSE DE PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, 

retifique-se a classe da ação para liquidação de sentença por 

arbitramento. Conforme artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na 

pessoa de seus patronos, por meio da publicação da presente decisão, 

para que, no prazo de quinze dias, apresentarem pareceres ou 

documentos elucidativos. Sem prejuízo, considerando a necessidade de 

se apurar o valor certo e determinado na sentença, logrando-se, com isso, 

sua conversão em pecúnia, nomeio Gerson Fanaia Pereira, Contabilista, 

CRC/MT- 008440-007, com endereço profissional na Avenida Dr. Hélio 

Ribeiro, nº 525, Sala 1010, Edifício Helbor Dual Business, Alvorada, Cuiabá 

– MT, CEP 78.048-250, Telefone 065 3023-5412 e 65 9981-0779, 

fanaiar@terra.com.br, devendo as partes no mesmo prazo de quinze dias, 

arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao experto 

os documentos necessários, conforme possíveis solicitações. Fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 

por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, os 

quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação. Às providências e intimações 

necessárias.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003413-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA DA SILVA SANTANA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. A 

preliminar de prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003729-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SALES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. A 

preliminar de prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000522-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TIBURCIO DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, O INSS apresentou impugnação ao cumprimento de sentença 

espontaneamente. Feito o registro. Cuida-se de cumprimento de sentença 

movida por Manoel Tiburcio das Neves contra o INSS em que a Exequente 

concordou com os cálculos apresentados pela parte Executada, conforme 

petição de Id nº 16029405. É cediço que, nas execuções contra a 

Fazenda Pública, para o adimplemento de obrigação de pagar quantia 

certa, expedir-se-á o Precatório ou Ofício Requisitório de Pagamento em 

favor da parte credora, conforme inteligência do art. 535, § 3º, I e II, do 

CPC. In casu, a Exequente concordou com os cálculos apresentados pela 

autarquia, razão pela qual a homologação desses cálculos é medida que 

se impõe. Posto isto, homologo os cálculos apresentados pelo executado 

(Id nº 15333357) em benefício de Manoel Tiburcio das Neves, para os 

devidos fins de direito. Cumprido o exposto acima, certifique-se e 

expeça-se RPV ou Precatório, conforme os valores cobrados, com 

destaque dos honorários contratuais nos moldes do contrato de 

honorários quando juntado aos autos, com as cautelas de estilo. No caso 

de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida à autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento deverá ser 

realizado no prazo máximo de dois meses, sob pena de sequestro (art. 

535, § 3º, II, do NCPC). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003787-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA PRADO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VLADIMIR DE LIMA BRANDAO OAB - MT5812/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 
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cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006746-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE-FUSVAG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005922-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULINHA MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006061-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MARIA SANT ANA E SILVA BORTOLUZZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005917-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. A 

preliminar de prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006710-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEY BENEDITO DA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003355-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Sebastião de Campos Sobrinho OAB - MT0006203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de embargos de declaração interposto contra decisão, 

com nítido caráter modificativo que o Embargante, inconformado, busca 

com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende 

ver reexaminada a matéria. Tal pretensão não pode ser acolhida, 

porquanto os embargos declaratórios são cabíveis somente nas hipóteses 

de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1022 do CPC) 

e, inexistindo referidos requisitos, não é possível conferir efeitos 
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infringentes ao julgado. As fundamentações dos embargos evidenciam 

que o Embargante pretende a revisão da decisão. Por isso, o meio 

adequado para este fim é o recurso próprio e não os embargos de 

declaração. Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002121-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO XAVIER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Opostos os Embargos de Declaração e, diante da eventualidade de 

empregar-se efeito modificativo à decisão, nos termos do artigo 1.023, 

§2º, do Novo Código de Processo Civil, ouça-se a embargada, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001332-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA SILVA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA BORGES MOURA CABRAL OAB - MT6755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de embargos de declaração interposto contra decisão, 

com nítido caráter modificativo que o Embargante, inconformado, busca 

com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende 

ver reexaminada a matéria. Tal pretensão não pode ser acolhida, 

porquanto os embargos declaratórios são cabíveis somente nas hipóteses 

de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1022 do CPC) 

e, inexistindo referidos requisitos, não é possível conferir efeitos 

infringentes ao julgado. As fundamentações dos embargos evidenciam 

que o Embargante pretende a revisão da decisão. Por isso, o meio 

adequado para este fim é o recurso próprio e não os embargos de 

declaração. Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000937-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BLANCO CANAVARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIÃO (EXECUTADO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, A União opôs impugnação ao cumprimento de sentença - 

honorários periciais do Juliano Blanco Canavarros alegando, a 

incompetência absoluta da justiça estadual para processar e julgar o feito, 

a ilegitimidade da União vez que o INSS é quem figurou como parte na 

ação de conhecimento, a falta de interesse de agir ao argumento de que o 

recebimento de tal valor seria no âmbito administrativo e, no mérito, 

sustenta que o pagamento se dará por meios de recursos próprio do 

Poder Judiciário, além da iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título 

exequendo. Por sua vez, a parte Impugnada rebateu os argumentos da 

defesa, requerendo a total rejeição da presente impugnação. Pois bem. 

Apesar das exaustivas argumentações grafadas no petitório referenciado 

e aliado a reiteradas decisões de há muito proferidas, destaco que a 

questão do custeio dos honorários periciais nos feitos que tramitam na 

justiça estadual, já foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por 

intermédio da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007. Logo, 

tratando-se de feito que tramita na Justiça Estadual, no âmbito de 

competência delegada, as despesas com os peritos correm à conta da 

Justiça Federal. Neste sentido, confira-se: "O dever de assistência 

judiciária pelo Estado não se exaure com o previsto no art. 5º, LXXIV, da 

Constituição, razão por que o reconhecimento, no caso, da 

responsabilidade dele pelo pagamento à recorrida, pelo exercício da 

curadoria especial, a que alude o art. 9º, II, do CPC, não viola o disposto no 

referido dispositivo constitucional, por não se estar exigindo do Estado 

mais do que a Carta Magna lhe impõe." (STF, Primeira Turma, RE 223.043, 

Rel. Min. Moreira Alves, j 21.3.2000, DJ 9.2.2001). "PROCESSO CIVIL. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DEMANDA PARA COBRANÇA DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE POLÍTICO. 1. 

O pagamento dos honorários do perito, na hipótese da parte sucumbente 

ser beneficiária da assistência judiciária (Lei n. 1.060/50), deve ser objeto 

de demanda autônoma em face do ente político responsável. 2. Incumbe 

ao Estado prestar a assistência jurídica integral e gratuita aos 

demandantes que não possuem recursos para suportar as despesas do 

processo (CR, art. 5º, LXXIV). Desse modo, a União tem legitimidade para 

figurar no pólo passivo deste feito. 3. Apelação provida." (TRF 3ª Região, 

AC 00007497820034036115, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, j 

23.04.2012, DJE 02.05.2012). "PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

HONORÁRIOS PERICIAIS. JURISDIÇÃO DELEGADA. SUCUMBÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. PAGAMENTO PELO INSS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A 

questão do custeio dos honorários periciais nos feitos que tramitam na 

justiça estadual, já foi regulamentada pelo Conselho da Justiça Federal por 

intermédio da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007. 2. Tratando-se 

de feito que tramita na Justiça Estadual, no âmbito de competência 

delegada, as despesas com advogados dativos e peritos correm à conta 

da Justiça Federal. 3. Deve o vencido reembolsar o erário, exceto quando 

beneficiário da assistência judiciária gratuita." (TRF 4ª Região, AC 

00010149420104049999, Rel. Des. Fed. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, 

D.E. 10.05.2010). De mais em mais, o perito faz jus à percepção dos 

honorários periciais fixados nas demandas em que atuou, sendo certo 

que, na hipótese em comento, compete à União arcar com o pagamento de 

tal verba. Destarte, concedida à pessoa litigante a assistência judiciária, 

os honorários do perito judicial devem ser suportados pelo Estado/União, 

caso o vencido usufrua do benefício em questão. Nesse sentido a 

jurisprudência majoritária: “ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

MONITÓRIA. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO CONTRA O ESTADO DE 

MINAS GERAIS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO CUJO 

AUTOR, BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DA LEI N. 

1.060/1950, FICOU VENCIDO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO 

PAGAMENTO. ART. 206, § 1º, III, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. 1. 

O prazo prescricional para a cobrança dos honorários pelo perito, quando 

a parte vencida for beneficiária da gratuidade de justiça, é o quinquenal 

(art. 12 da Lei n. 1.060/1950 e Decreto n. 20.910/1932), não sendo 

adequado a aplicação do prazo previsto no art. 206, § 1º, III, do Código 

Civil, conforme preceitua o axioma jurídico lex specialis derrogat lex 

generalis. A propósito, vide: REsp 1219016/MG, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 21/03/2012. 2. Importa registrar, como 

reforço de argumento, que o Conselho Nacional de Justiça editou a 

Resolução n. 127, de 15 de março de 2011, tratando do pagamento de 

honorários de perito, tradutor e intérprete, em casos de beneficiários da 

justiça gratuita, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, no qual 

estabeleceu, no art. 6º, § 1º, que a cobrança dos honorários pelo perito, 

quando ultrapasso o limite do caput, deve observância ao art. 12 da Lei 

1.060/50. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 32.758/MG, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012, 

DJe 15/06/2012). Como já decidido, “As despesas pessoais e materiais 

necessárias para a realização da perícia e confecção do respectivo laudo 

estão abrangidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da justiça 

gratuita”, pois, “não fosse assim, a garantia democrática de acesso à 

Justiça restaria prejudicada, frustrando a expectativa daqueles privados 

da sorte de poderem custear, com seus próprios meios, a defesa de seus 

direitos” (STJ – 4ª T., REsp 131.815, Min. Cesar Rocha, j. 16.6.98, DJU 

28.9.98. No mesmo sentido: “A isenção legal dos honorários há de 

compreender a das despesas, pessoais ou materiais, com a realização da 

perícia. Caso contrário, a assistência não será integral” (RSTJ 96/257: 3ª 

T., REsp 85.829), in Theotonio Negrão; CPC anotado; 43ª ed. Ressalte-se 

que na hipótese dos autos houve decisão judicial quanto aos honorários 

de perito circunstância que autorizou a extração de certidão em favor do 

perito para cobrança em face da União, a quem incumbe o dever de 
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prestar assistência jurídica integral aos necessitados. Noutro giro, o art. 

515 do CPC dispõe acerca dos títulos executivos judiciais e, em seu inciso 

V, considera-se título executivo judicial “o crédito de auxiliar da justiça, 

quando das custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados 

por decisão judicial”, portanto, não assiste razão o Embargante quanto a 

alegação de inexistência de título executivo. Isso posto, rejeito a 

impugnação ao cumprimento de sentença - honorários periciais e, por 

consequência, determino seja expedida a requisição de pequeno valor - 

RPV, observando os cálculos apresentados pela parte Exequente da fase 

executória. Não há condenação em verbas de sucumbência, uma vez se 

tratar de mero incidente processual, ora julgado por decisão interlocutória, 

não se extinguindo o processo. A direção do cartório deverá observar o 

Manual de Procedimentos Relativos aos Pagamentos de Precatórios e 

Requisições de Pequeno Valor na Justiça Federal. Expedida a (s) RPV (s), 

aguarde-se pelo prazo de 60 dias. (Art. 535, § 3º, II do CPC). 1- Com a 

comprovação do cumprimento da (s) RPV (s): 1.1- Expeça-se o (s) 

alvará(s) para pagamento dos valores que serão depositados 

judicialmente, autorizando o saque pelo advogado, desde que ele possua 

poderes específicos para tanto. 1.2- Após, intime-se o patrono da parte 

Autora para retirar o (s) alvará(s) expedido (s), devendo, no prazo de 5 

dias, comprovar o levantamento do (s) mesmo (s), sob pena de extinção 

pelo pagamento. 1.3 – Intimem-se pessoalmente a parte Autora, somente 

para ciência da expedição do Alvará em seu favor. Somente então, 

venham-me os autos conclusos para prolação de sentença de extinção. 

Sirva-se esta decisão como mandado de intimação. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000934-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BLANCO CANAVARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

UNIÃO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, A União opôs impugnação ao cumprimento de sentença - 

honorários periciais do Juliano Blanco Canavarros alegando, a 

incompetência absoluta da justiça estadual para processar e julgar o feito, 

a ilegitimidade da União vez que o INSS é quem figurou como parte na 

ação de conhecimento, a falta de interesse de agir ao argumento de que o 

recebimento de tal valor seria no âmbito administrativo e, no mérito, 

sustenta que o pagamento se dará por meios de recursos próprio do 

Poder Judiciário, além da iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título 

exequendo. Por sua vez, a parte Impugnada rebateu os argumentos da 

defesa, requerendo a total rejeição da presente impugnação. Pois bem. 

Apesar das exaustivas argumentações grafadas no petitório referenciado 

e aliado a reiteradas decisões de há muito proferidas, destaco que a 

questão do custeio dos honorários periciais nos feitos que tramitam na 

justiça estadual, já foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por 

intermédio da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007. Logo, 

tratando-se de feito que tramita na Justiça Estadual, no âmbito de 

competência delegada, as despesas com os peritos correm à conta da 

Justiça Federal. Neste sentido, confira-se: "O dever de assistência 

judiciária pelo Estado não se exaure com o previsto no art. 5º, LXXIV, da 

Constituição, razão por que o reconhecimento, no caso, da 

responsabilidade dele pelo pagamento à recorrida, pelo exercício da 

curadoria especial, a que alude o art. 9º, II, do CPC, não viola o disposto no 

referido dispositivo constitucional, por não se estar exigindo do Estado 

mais do que a Carta Magna lhe impõe." (STF, Primeira Turma, RE 223.043, 

Rel. Min. Moreira Alves, j 21.3.2000, DJ 9.2.2001). "PROCESSO CIVIL. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DEMANDA PARA COBRANÇA DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE POLÍTICO. 1. 

O pagamento dos honorários do perito, na hipótese da parte sucumbente 

ser beneficiária da assistência judiciária (Lei n. 1.060/50), deve ser objeto 

de demanda autônoma em face do ente político responsável. 2. Incumbe 

ao Estado prestar a assistência jurídica integral e gratuita aos 

demandantes que não possuem recursos para suportar as despesas do 

processo (CR, art. 5º, LXXIV). Desse modo, a União tem legitimidade para 

figurar no pólo passivo deste feito. 3. Apelação provida." (TRF 3ª Região, 

AC 00007497820034036115, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, j 

23.04.2012, DJE 02.05.2012). "PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

HONORÁRIOS PERICIAIS. JURISDIÇÃO DELEGADA. SUCUMBÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. PAGAMENTO PELO INSS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A 

questão do custeio dos honorários periciais nos feitos que tramitam na 

justiça estadual, já foi regulamentada pelo Conselho da Justiça Federal por 

intermédio da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007. 2. Tratando-se 

de feito que tramita na Justiça Estadual, no âmbito de competência 

delegada, as despesas com advogados dativos e peritos correm à conta 

da Justiça Federal. 3. Deve o vencido reembolsar o erário, exceto quando 

beneficiário da assistência judiciária gratuita." (TRF 4ª Região, AC 

00010149420104049999, Rel. Des. Fed. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, 

D.E. 10.05.2010). De mais em mais, o perito faz jus à percepção dos 

honorários periciais fixados nas demandas em que atuou, sendo certo 

que, na hipótese em comento, compete à União arcar com o pagamento de 

tal verba. Destarte, concedida à pessoa litigante a assistência judiciária, 

os honorários do perito judicial devem ser suportados pelo Estado/União, 

caso o vencido usufrua do benefício em questão. Nesse sentido a 

jurisprudência majoritária: “ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

MONITÓRIA. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO CONTRA O ESTADO DE 

MINAS GERAIS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO CUJO 

AUTOR, BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DA LEI N. 

1.060/1950, FICOU VENCIDO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO 

PAGAMENTO. ART. 206, § 1º, III, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. 1. 

O prazo prescricional para a cobrança dos honorários pelo perito, quando 

a parte vencida for beneficiária da gratuidade de justiça, é o quinquenal 

(art. 12 da Lei n. 1.060/1950 e Decreto n. 20.910/1932), não sendo 

adequado a aplicação do prazo previsto no art. 206, § 1º, III, do Código 

Civil, conforme preceitua o axioma jurídico lex specialis derrogat lex 

generalis. A propósito, vide: REsp 1219016/MG, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 21/03/2012. 2. Importa registrar, como 

reforço de argumento, que o Conselho Nacional de Justiça editou a 

Resolução n. 127, de 15 de março de 2011, tratando do pagamento de 

honorários de perito, tradutor e intérprete, em casos de beneficiários da 

justiça gratuita, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, no qual 

estabeleceu, no art. 6º, § 1º, que a cobrança dos honorários pelo perito, 

quando ultrapasso o limite do caput, deve observância ao art. 12 da Lei 

1.060/50. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 32.758/MG, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012, 

DJe 15/06/2012). Como já decidido, “As despesas pessoais e materiais 

necessárias para a realização da perícia e confecção do respectivo laudo 

estão abrangidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da justiça 

gratuita”, pois, “não fosse assim, a garantia democrática de acesso à 

Justiça restaria prejudicada, frustrando a expectativa daqueles privados 

da sorte de poderem custear, com seus próprios meios, a defesa de seus 

direitos” (STJ – 4ª T., REsp 131.815, Min. Cesar Rocha, j. 16.6.98, DJU 

28.9.98. No mesmo sentido: “A isenção legal dos honorários há de 

compreender a das despesas, pessoais ou materiais, com a realização da 

perícia. Caso contrário, a assistência não será integral” (RSTJ 96/257: 3ª 

T., REsp 85.829), in Theotonio Negrão; CPC anotado; 43ª ed. Ressalte-se 

que na hipótese dos autos houve decisão judicial quanto aos honorários 

de perito circunstância que autorizou a extração de certidão em favor do 

perito para cobrança em face da União, a quem incumbe o dever de 

prestar assistência jurídica integral aos necessitados. Noutro giro, o art. 

515 do CPC dispõe acerca dos títulos executivos judiciais e, em seu inciso 

V, considera-se título executivo judicial “o crédito de auxiliar da justiça, 

quando das custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados 

por decisão judicial”, portanto, não assiste razão o Embargante quanto a 

alegação de inexistência de título executivo. Isso posto, rejeito a 

impugnação ao cumprimento de sentença - honorários periciais e, por 

consequência, determino seja expedida a requisição de pequeno valor - 

RPV, observando os cálculos apresentados pela parte Exequente da fase 

executória. Não há condenação em verbas de sucumbência, uma vez se 

tratar de mero incidente processual, ora julgado por decisão interlocutória, 

não se extinguindo o processo. A direção do cartório deverá observar o 

Manual de Procedimentos Relativos aos Pagamentos de Precatórios e 

Requisições de Pequeno Valor na Justiça Federal. Expedida a (s) RPV (s), 

aguarde-se pelo prazo de 60 dias. (Art. 535, § 3º, II do CPC). 1- Com a 

comprovação do cumprimento da (s) RPV (s): 1.1- Expeça-se o (s) 

alvará(s) para pagamento dos valores que serão depositados 

judicialmente, autorizando o saque pelo advogado, desde que ele possua 
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poderes específicos para tanto. 1.2- Após, intime-se o patrono da parte 

Autora para retirar o (s) alvará(s) expedido (s), devendo, no prazo de 5 

dias, comprovar o levantamento do (s) mesmo (s), sob pena de extinção 

pelo pagamento. 1.3 – Intimem-se pessoalmente a parte Autora, somente 

para ciência da expedição do Alvará em seu favor. Somente então, 

venham-me os autos conclusos para prolação de sentença de extinção. 

Sirva-se esta decisão como mandado de intimação. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000935-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BLANCO CANAVARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, A União opôs impugnação ao cumprimento de sentença - 

honorários periciais do Juliano Blanco Canavarros alegando, a 

incompetência absoluta da justiça estadual para processar e julgar o feito, 

a ilegitimidade da União vez que o INSS é quem figurou como parte na 

ação de conhecimento, a falta de interesse de agir ao argumento de que o 

recebimento de tal valor seria no âmbito administrativo e, no mérito, 

sustenta que o pagamento se dará por meios de recursos próprio do 

Poder Judiciário, além da iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título 

exequendo. Por sua vez, a parte Impugnada rebateu os argumentos da 

defesa, requerendo a total rejeição da presente impugnação. Pois bem. 

Apesar das exaustivas argumentações grafadas no petitório referenciado 

e aliado a reiteradas decisões de há muito proferidas, destaco que a 

questão do custeio dos honorários periciais nos feitos que tramitam na 

justiça estadual, já foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por 

intermédio da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007. Logo, 

tratando-se de feito que tramita na Justiça Estadual, no âmbito de 

competência delegada, as despesas com os peritos correm à conta da 

Justiça Federal. Neste sentido, confira-se: "O dever de assistência 

judiciária pelo Estado não se exaure com o previsto no art. 5º, LXXIV, da 

Constituição, razão por que o reconhecimento, no caso, da 

responsabilidade dele pelo pagamento à recorrida, pelo exercício da 

curadoria especial, a que alude o art. 9º, II, do CPC, não viola o disposto no 

referido dispositivo constitucional, por não se estar exigindo do Estado 

mais do que a Carta Magna lhe impõe." (STF, Primeira Turma, RE 223.043, 

Rel. Min. Moreira Alves, j 21.3.2000, DJ 9.2.2001). "PROCESSO CIVIL. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DEMANDA PARA COBRANÇA DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE POLÍTICO. 1. 

O pagamento dos honorários do perito, na hipótese da parte sucumbente 

ser beneficiária da assistência judiciária (Lei n. 1.060/50), deve ser objeto 

de demanda autônoma em face do ente político responsável. 2. Incumbe 

ao Estado prestar a assistência jurídica integral e gratuita aos 

demandantes que não possuem recursos para suportar as despesas do 

processo (CR, art. 5º, LXXIV). Desse modo, a União tem legitimidade para 

figurar no pólo passivo deste feito. 3. Apelação provida." (TRF 3ª Região, 

AC 00007497820034036115, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, j 

23.04.2012, DJE 02.05.2012). "PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

HONORÁRIOS PERICIAIS. JURISDIÇÃO DELEGADA. SUCUMBÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. PAGAMENTO PELO INSS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A 

questão do custeio dos honorários periciais nos feitos que tramitam na 

justiça estadual, já foi regulamentada pelo Conselho da Justiça Federal por 

intermédio da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007. 2. Tratando-se 

de feito que tramita na Justiça Estadual, no âmbito de competência 

delegada, as despesas com advogados dativos e peritos correm à conta 

da Justiça Federal. 3. Deve o vencido reembolsar o erário, exceto quando 

beneficiário da assistência judiciária gratuita." (TRF 4ª Região, AC 

00010149420104049999, Rel. Des. Fed. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, 

D.E. 10.05.2010). De mais em mais, o perito faz jus à percepção dos 

honorários periciais fixados nas demandas em que atuou, sendo certo 

que, na hipótese em comento, compete à União arcar com o pagamento de 

tal verba. Destarte, concedida à pessoa litigante a assistência judiciária, 

os honorários do perito judicial devem ser suportados pelo Estado/União, 

caso o vencido usufrua do benefício em questão. Nesse sentido a 

jurisprudência majoritária: “ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

MONITÓRIA. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO CONTRA O ESTADO DE 

MINAS GERAIS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO CUJO 

AUTOR, BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DA LEI N. 

1.060/1950, FICOU VENCIDO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO 

PAGAMENTO. ART. 206, § 1º, III, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. 1. 

O prazo prescricional para a cobrança dos honorários pelo perito, quando 

a parte vencida for beneficiária da gratuidade de justiça, é o quinquenal 

(art. 12 da Lei n. 1.060/1950 e Decreto n. 20.910/1932), não sendo 

adequado a aplicação do prazo previsto no art. 206, § 1º, III, do Código 

Civil, conforme preceitua o axioma jurídico lex specialis derrogat lex 

generalis. A propósito, vide: REsp 1219016/MG, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 21/03/2012. 2. Importa registrar, como 

reforço de argumento, que o Conselho Nacional de Justiça editou a 

Resolução n. 127, de 15 de março de 2011, tratando do pagamento de 

honorários de perito, tradutor e intérprete, em casos de beneficiários da 

justiça gratuita, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, no qual 

estabeleceu, no art. 6º, § 1º, que a cobrança dos honorários pelo perito, 

quando ultrapasso o limite do caput, deve observância ao art. 12 da Lei 

1.060/50. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 32.758/MG, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012, 

DJe 15/06/2012). Como já decidido, “As despesas pessoais e materiais 

necessárias para a realização da perícia e confecção do respectivo laudo 

estão abrangidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da justiça 

gratuita”, pois, “não fosse assim, a garantia democrática de acesso à 

Justiça restaria prejudicada, frustrando a expectativa daqueles privados 

da sorte de poderem custear, com seus próprios meios, a defesa de seus 

direitos” (STJ – 4ª T., REsp 131.815, Min. Cesar Rocha, j. 16.6.98, DJU 

28.9.98. No mesmo sentido: “A isenção legal dos honorários há de 

compreender a das despesas, pessoais ou materiais, com a realização da 

perícia. Caso contrário, a assistência não será integral” (RSTJ 96/257: 3ª 

T., REsp 85.829), in Theotonio Negrão; CPC anotado; 43ª ed. Ressalte-se 

que na hipótese dos autos houve decisão judicial quanto aos honorários 

de perito circunstância que autorizou a extração de certidão em favor do 

perito para cobrança em face da União, a quem incumbe o dever de 

prestar assistência jurídica integral aos necessitados. Noutro giro, o art. 

515 do CPC dispõe acerca dos títulos executivos judiciais e, em seu inciso 

V, considera-se título executivo judicial “o crédito de auxiliar da justiça, 

quando das custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados 

por decisão judicial”, portanto, não assiste razão o Embargante quanto a 

alegação de inexistência de título executivo. Isso posto, rejeito a 

impugnação ao cumprimento de sentença - honorários periciais e, por 

consequência, determino seja expedida a requisição de pequeno valor - 

RPV, observando os cálculos apresentados pela parte Exequente da fase 

executória. Não há condenação em verbas de sucumbência, uma vez se 

tratar de mero incidente processual, ora julgado por decisão interlocutória, 

não se extinguindo o processo. A direção do cartório deverá observar o 

Manual de Procedimentos Relativos aos Pagamentos de Precatórios e 

Requisições de Pequeno Valor na Justiça Federal. Expedida a (s) RPV (s), 

aguarde-se pelo prazo de 60 dias. (Art. 535, § 3º, II do CPC). 1- Com a 

comprovação do cumprimento da (s) RPV (s): 1.1- Expeça-se o (s) 

alvará(s) para pagamento dos valores que serão depositados 

judicialmente, autorizando o saque pelo advogado, desde que ele possua 

poderes específicos para tanto. 1.2- Após, intime-se o patrono da parte 

Autora para retirar o (s) alvará(s) expedido (s), devendo, no prazo de 5 

dias, comprovar o levantamento do (s) mesmo (s), sob pena de extinção 

pelo pagamento. 1.3 – Intimem-se pessoalmente a parte Autora, somente 

para ciência da expedição do Alvará em seu favor. Somente então, 

venham-me os autos conclusos para prolação de sentença de extinção. 

Sirva-se esta decisão como mandado de intimação. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000940-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BLANCO CANAVARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

UNIÃO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
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Vistos, O INSS opôs impugnação ao cumprimento de sentença - 

honorários periciais do Juliano Blanco Canavarros alegando, alegando que 

o pedido de cumprimento de sentença deve ser feito nos autos do 

processo em que arbitrou os honorários periciais, sendo indevido o seu 

processamento em execução em autos apartados, razão pela qual requer 

a extinção do presente feito. No mérito, assinala que o pagamento será 

realizado no prazo de 02 meses contados da entrega da RPV ao Tribunal 

competente. Por sua vez, a parte Impugnada rebateu os argumentos da 

defesa, requerendo a total rejeição da presente impugnação. Pois bem. 

Apesar das exaustivas argumentações grafadas no petitório referenciado 

e aliado a reiteradas decisões de há muito proferidas, destaco que a 

questão do custeio dos honorários periciais nos feitos que tramitam na 

justiça estadual, já foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por 

intermédio da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007. Logo, 

tratando-se de feito que tramita na Justiça Estadual, no âmbito de 

competência delegada, as despesas com os peritos correm à conta da 

Justiça Federal. Neste sentido, confira-se: "O dever de assistência 

judiciária pelo Estado não se exaure com o previsto no art. 5º, LXXIV, da 

Constituição, razão por que o reconhecimento, no caso, da 

responsabilidade dele pelo pagamento à recorrida, pelo exercício da 

curadoria especial, a que alude o art. 9º, II, do CPC, não viola o disposto no 

referido dispositivo constitucional, por não se estar exigindo do Estado 

mais do que a Carta Magna lhe impõe." (STF, Primeira Turma, RE 223.043, 

Rel. Min. Moreira Alves, j 21.3.2000, DJ 9.2.2001). "PROCESSO CIVIL. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DEMANDA PARA COBRANÇA DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE POLÍTICO. 1. 

O pagamento dos honorários do perito, na hipótese da parte sucumbente 

ser beneficiária da assistência judiciária (Lei n. 1.060/50), deve ser objeto 

de demanda autônoma em face do ente político responsável. 2. Incumbe 

ao Estado prestar a assistência jurídica integral e gratuita aos 

demandantes que não possuem recursos para suportar as despesas do 

processo (CR, art. 5º, LXXIV). Desse modo, a União tem legitimidade para 

figurar no pólo passivo deste feito. 3. Apelação provida." (TRF 3ª Região, 

AC 00007497820034036115, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, j 

23.04.2012, DJE 02.05.2012). "PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

HONORÁRIOS PERICIAIS. JURISDIÇÃO DELEGADA. SUCUMBÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. PAGAMENTO PELO INSS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A 

questão do custeio dos honorários periciais nos feitos que tramitam na 

justiça estadual, já foi regulamentada pelo Conselho da Justiça Federal por 

intermédio da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007. 2. Tratando-se 

de feito que tramita na Justiça Estadual, no âmbito de competência 

delegada, as despesas com advogados dativos e peritos correm à conta 

da Justiça Federal. 3. Deve o vencido reembolsar o erário, exceto quando 

beneficiário da assistência judiciária gratuita." (TRF 4ª Região, AC 

00010149420104049999, Rel. Des. Fed. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, 

D.E. 10.05.2010). De mais em mais, o perito faz jus à percepção dos 

honorários periciais fixados nas demandas em que atuou, sendo certo 

que, na hipótese em comento, compete à União arcar com o pagamento de 

tal verba. Destarte, concedida à pessoa litigante a assistência judiciária, 

os honorários do perito judicial devem ser suportados pelo Estado/União, 

caso o vencido usufrua do benefício em questão. Nesse sentido a 

jurisprudência majoritária: “ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

MONITÓRIA. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO CONTRA O ESTADO DE 

MINAS GERAIS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO CUJO 

AUTOR, BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DA LEI N. 

1.060/1950, FICOU VENCIDO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO 

PAGAMENTO. ART. 206, § 1º, III, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. 1. 

O prazo prescricional para a cobrança dos honorários pelo perito, quando 

a parte vencida for beneficiária da gratuidade de justiça, é o quinquenal 

(art. 12 da Lei n. 1.060/1950 e Decreto n. 20.910/1932), não sendo 

adequado a aplicação do prazo previsto no art. 206, § 1º, III, do Código 

Civil, conforme preceitua o axioma jurídico lex specialis derrogat lex 

generalis. A propósito, vide: REsp 1219016/MG, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 21/03/2012. 2. Importa registrar, como 

reforço de argumento, que o Conselho Nacional de Justiça editou a 

Resolução n. 127, de 15 de março de 2011, tratando do pagamento de 

honorários de perito, tradutor e intérprete, em casos de beneficiários da 

justiça gratuita, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, no qual 

estabeleceu, no art. 6º, § 1º, que a cobrança dos honorários pelo perito, 

quando ultrapasso o limite do caput, deve observância ao art. 12 da Lei 

1.060/50. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 32.758/MG, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012, 

DJe 15/06/2012). Como já decidido, “As despesas pessoais e materiais 

necessárias para a realização da perícia e confecção do respectivo laudo 

estão abrangidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da justiça 

gratuita”, pois, “não fosse assim, a garantia democrática de acesso à 

Justiça restaria prejudicada, frustrando a expectativa daqueles privados 

da sorte de poderem custear, com seus próprios meios, a defesa de seus 

direitos” (STJ – 4ª T., REsp 131.815, Min. Cesar Rocha, j. 16.6.98, DJU 

28.9.98. No mesmo sentido: “A isenção legal dos honorários há de 

compreender a das despesas, pessoais ou materiais, com a realização da 

perícia. Caso contrário, a assistência não será integral” (RSTJ 96/257: 3ª 

T., REsp 85.829), in Theotonio Negrão; CPC anotado; 43ª ed. Ressalte-se 

que na hipótese dos autos houve decisão judicial quanto aos honorários 

de perito circunstância que autorizou a extração de certidão em favor do 

perito para cobrança em face da União, a quem incumbe o dever de 

prestar assistência jurídica integral aos necessitados. Noutro giro, o art. 

515 do CPC dispõe acerca dos títulos executivos judiciais e, em seu inciso 

V, considera-se título executivo judicial “o crédito de auxiliar da justiça, 

quando das custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados 

por decisão judicial”, portanto, não assiste razão o Embargante quanto a 

alegação de inexistência de título executivo. E ainda, esclareço que a 

presente execução de honorários periciais foi autuada em 13/02/2017, 

quando os autos nº 2456-22.2009.811.0002 (código 222199) estava na 2ª 

Instância em sede de recurso desde 13/04/2016, e ainda não retornou. 

Isso posto, primando por economia e também celeridade processual, 

rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença - honorários periciais e, 

por consequência, determino seja expedida a requisição de pequeno valor 

- RPV, observando os cálculos apresentados pela parte Exequente da 

fase executória. Não há condenação em verbas de sucumbência, uma 

vez se tratar de mero incidente processual, ora julgado por decisão 

interlocutória, não se extinguindo o processo. A direção do cartório 

deverá observar o Manual de Procedimentos Relativos aos Pagamentos de 

Precatórios e Requisições de Pequeno Valor na Justiça Federal. Expedida 

a (s) RPV (s), aguarde-se pelo prazo de 60 dias. (Art. 535, § 3º, II do 

CPC). 1- Com a comprovação do cumprimento da (s) RPV (s): 1.1- 

Expeça-se o (s) alvará(s) para pagamento dos valores que serão 

depositados judicialmente, autorizando o saque pelo advogado, desde que 

ele possua poderes específicos para tanto. 1.2- Após, intime-se o patrono 

da parte Autora para retirar o (s) alvará(s) expedido (s), devendo, no 

prazo de 5 dias, comprovar o levantamento do (s) mesmo (s), sob pena de 

extinção pelo pagamento. 1.3 – Intimem-se pessoalmente a parte Autora, 

somente para ciência da expedição do Alvará em seu favor. Somente 

então, venham-me os autos conclusos para prolação de sentença de 

extinção. Sirva-se esta decisão como mandado de intimação. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008985-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENAM URT MANSUR BUMLAI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA OAB - MT18012/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Ângelo Gonçalo de França (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, O INSS opôs impugnação ao cumprimento de sentença - 

honorários periciais do Renam Urt Mansur Bumlai alegando, alegando que 

o pedido de cumprimento de sentença deve ser feito nos autos do 

processo em que arbitrou os honorários periciais, sendo indevido o seu 

processamento em execução em autos apartados, razão pela qual requer 

a extinção do presente feito. No mérito, assinala que o pagamento será 

realizado no prazo de 02 meses contados da entrega da RPV ao Tribunal 

competente. Por sua vez, a parte Impugnada rebateu os argumentos da 

defesa, requerendo a total rejeição da presente impugnação. Pois bem. 

Apesar das exaustivas argumentações grafadas no petitório referenciado 

e aliado a reiteradas decisões de há muito proferidas, destaco que a 

questão do custeio dos honorários periciais nos feitos que tramitam na 

justiça estadual, já foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por 
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intermédio da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007. Logo, 

tratando-se de feito que tramita na Justiça Estadual, no âmbito de 

competência delegada, as despesas com os peritos correm à conta da 

Justiça Federal. Neste sentido, confira-se: "O dever de assistência 

judiciária pelo Estado não se exaure com o previsto no art. 5º, LXXIV, da 

Constituição, razão por que o reconhecimento, no caso, da 

responsabilidade dele pelo pagamento à recorrida, pelo exercício da 

curadoria especial, a que alude o art. 9º, II, do CPC, não viola o disposto no 

referido dispositivo constitucional, por não se estar exigindo do Estado 

mais do que a Carta Magna lhe impõe." (STF, Primeira Turma, RE 223.043, 

Rel. Min. Moreira Alves, j 21.3.2000, DJ 9.2.2001). "PROCESSO CIVIL. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DEMANDA PARA COBRANÇA DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE POLÍTICO. 1. 

O pagamento dos honorários do perito, na hipótese da parte sucumbente 

ser beneficiária da assistência judiciária (Lei n. 1.060/50), deve ser objeto 

de demanda autônoma em face do ente político responsável. 2. Incumbe 

ao Estado prestar a assistência jurídica integral e gratuita aos 

demandantes que não possuem recursos para suportar as despesas do 

processo (CR, art. 5º, LXXIV). Desse modo, a União tem legitimidade para 

figurar no pólo passivo deste feito. 3. Apelação provida." (TRF 3ª Região, 

AC 00007497820034036115, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, j 

23.04.2012, DJE 02.05.2012). "PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

HONORÁRIOS PERICIAIS. JURISDIÇÃO DELEGADA. SUCUMBÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. PAGAMENTO PELO INSS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A 

questão do custeio dos honorários periciais nos feitos que tramitam na 

justiça estadual, já foi regulamentada pelo Conselho da Justiça Federal por 

intermédio da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007. 2. Tratando-se 

de feito que tramita na Justiça Estadual, no âmbito de competência 

delegada, as despesas com advogados dativos e peritos correm à conta 

da Justiça Federal. 3. Deve o vencido reembolsar o erário, exceto quando 

beneficiário da assistência judiciária gratuita." (TRF 4ª Região, AC 

00010149420104049999, Rel. Des. Fed. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, 

D.E. 10.05.2010). De mais em mais, o perito faz jus à percepção dos 

honorários periciais fixados nas demandas em que atuou, sendo certo 

que, na hipótese em comento, compete à União arcar com o pagamento de 

tal verba. Destarte, concedida à pessoa litigante a assistência judiciária, 

os honorários do perito judicial devem ser suportados pelo Estado/União, 

caso o vencido usufrua do benefício em questão. Nesse sentido a 

jurisprudência majoritária: “ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

MONITÓRIA. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO CONTRA O ESTADO DE 

MINAS GERAIS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO CUJO 

AUTOR, BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DA LEI N. 

1.060/1950, FICOU VENCIDO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO 

PAGAMENTO. ART. 206, § 1º, III, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. 1. 

O prazo prescricional para a cobrança dos honorários pelo perito, quando 

a parte vencida for beneficiária da gratuidade de justiça, é o quinquenal 

(art. 12 da Lei n. 1.060/1950 e Decreto n. 20.910/1932), não sendo 

adequado a aplicação do prazo previsto no art. 206, § 1º, III, do Código 

Civil, conforme preceitua o axioma jurídico lex specialis derrogat lex 

generalis. A propósito, vide: REsp 1219016/MG, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 21/03/2012. 2. Importa registrar, como 

reforço de argumento, que o Conselho Nacional de Justiça editou a 

Resolução n. 127, de 15 de março de 2011, tratando do pagamento de 

honorários de perito, tradutor e intérprete, em casos de beneficiários da 

justiça gratuita, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, no qual 

estabeleceu, no art. 6º, § 1º, que a cobrança dos honorários pelo perito, 

quando ultrapasso o limite do caput, deve observância ao art. 12 da Lei 

1.060/50. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 32.758/MG, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012, 

DJe 15/06/2012). Como já decidido, “As despesas pessoais e materiais 

necessárias para a realização da perícia e confecção do respectivo laudo 

estão abrangidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da justiça 

gratuita”, pois, “não fosse assim, a garantia democrática de acesso à 

Justiça restaria prejudicada, frustrando a expectativa daqueles privados 

da sorte de poderem custear, com seus próprios meios, a defesa de seus 

direitos” (STJ – 4ª T., REsp 131.815, Min. Cesar Rocha, j. 16.6.98, DJU 

28.9.98. No mesmo sentido: “A isenção legal dos honorários há de 

compreender a das despesas, pessoais ou materiais, com a realização da 

perícia. Caso contrário, a assistência não será integral” (RSTJ 96/257: 3ª 

T., REsp 85.829), in Theotonio Negrão; CPC anotado; 43ª ed. Ressalte-se 

que na hipótese dos autos houve decisão judicial quanto aos honorários 

de perito circunstância que autorizou a extração de certidão em favor do 

perito para cobrança em face da União, a quem incumbe o dever de 

prestar assistência jurídica integral aos necessitados. Noutro giro, o art. 

515 do CPC dispõe acerca dos títulos executivos judiciais e, em seu inciso 

V, considera-se título executivo judicial “o crédito de auxiliar da justiça, 

quando das custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados 

por decisão judicial”, portanto, não assiste razão o Embargante quanto a 

alegação de inexistência de título executivo. E ainda, esclareço que a 

presente execução de honorários periciais foi autuada em 05/12/2017, 

quando os autos nº 10705-25.2010.811.0002 (código 251448) estavam na 

2ª Instância em sede de recurso, retornando a origem em 04/04/2018, 

razão pela qual entendo que a execução dos honorários periciais nos 

próprios autos causará tumulto processual, posto que correriam duas 

execuções distintas. Isso posto, primando por economia e também 

celeridade processual, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença - 

honorários periciais e, por consequência, determino seja expedida a 

requisição de pequeno valor - RPV, observando os cálculos apresentados 

pela parte Exequente da fase executória. Não há condenação em verbas 

de sucumbência, uma vez se tratar de mero incidente processual, ora 

julgado por decisão interlocutória, não se extinguindo o processo. A 

direção do cartório deverá observar o Manual de Procedimentos Relativos 

aos Pagamentos de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor na 

Justiça Federal. Expedida a (s) RPV (s), aguarde-se pelo prazo de 60 

dias. (Art. 535, § 3º, II do CPC). 1- Com a comprovação do cumprimento da 

(s) RPV (s): 1.1- Expeça-se o (s) alvará(s) para pagamento dos valores 

que serão depositados judicialmente, autorizando o saque pelo advogado, 

desde que ele possua poderes específicos para tanto. 1.2- Após, 

intime-se o patrono da parte Autora para retirar o (s) alvará(s) expedido 

(s), devendo, no prazo de 5 dias, comprovar o levantamento do (s) mesmo 

(s), sob pena de extinção pelo pagamento. 1.3 – Intimem-se pessoalmente 

a parte Autora, somente para ciência da expedição do Alvará em seu 

favor. Somente então, venham-me os autos conclusos para prolação de 

sentença de extinção. Sirva-se esta decisão como mandado de intimação. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005487-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA HELENA DE ALMEIDA GATTASS BUMLAI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, A União opôs impugnação ao cumprimento de sentença - 

honorários periciais do Paula Helena de Almeida Gattas alegando, a 

incompetência absoluta da justiça estadual para processar e julgar o feito, 

a ilegitimidade da União vez que o INSS é quem figurou como parte na 

ação de conhecimento, a falta de interesse de agir ao argumento de que o 

recebimento de tal valor seria no âmbito administrativo e, no mérito, 

sustenta que o pagamento se dará por meios de recursos próprio do 

Poder Judiciário, além da iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título 

exequendo. Por sua vez, a parte Impugnada rebateu os argumentos da 

defesa, requerendo a total rejeição da presente impugnação. Pois bem. 

Apesar das exaustivas argumentações grafadas no petitório referenciado 

e aliado a reiteradas decisões de há muito proferidas, destaco que a 

questão do custeio dos honorários periciais nos feitos que tramitam na 

justiça estadual, já foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por 

intermédio da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007. Logo, 

tratando-se de feito que tramita na Justiça Estadual, no âmbito de 

competência delegada, as despesas com os peritos correm à conta da 

Justiça Federal. Neste sentido, confira-se: "O dever de assistência 

judiciária pelo Estado não se exaure com o previsto no art. 5º, LXXIV, da 

Constituição, razão por que o reconhecimento, no caso, da 

responsabilidade dele pelo pagamento à recorrida, pelo exercício da 

curadoria especial, a que alude o art. 9º, II, do CPC, não viola o disposto no 

referido dispositivo constitucional, por não se estar exigindo do Estado 

mais do que a Carta Magna lhe impõe." (STF, Primeira Turma, RE 223.043, 

Rel. Min. Moreira Alves, j 21.3.2000, DJ 9.2.2001). "PROCESSO CIVIL. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DEMANDA PARA COBRANÇA DOS 
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HONORÁRIOS PERICIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE POLÍTICO. 1. 

O pagamento dos honorários do perito, na hipótese da parte sucumbente 

ser beneficiária da assistência judiciária (Lei n. 1.060/50), deve ser objeto 

de demanda autônoma em face do ente político responsável. 2. Incumbe 

ao Estado prestar a assistência jurídica integral e gratuita aos 

demandantes que não possuem recursos para suportar as despesas do 

processo (CR, art. 5º, LXXIV). Desse modo, a União tem legitimidade para 

figurar no pólo passivo deste feito. 3. Apelação provida." (TRF 3ª Região, 

AC 00007497820034036115, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, j 

23.04.2012, DJE 02.05.2012). "PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

HONORÁRIOS PERICIAIS. JURISDIÇÃO DELEGADA. SUCUMBÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. PAGAMENTO PELO INSS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A 

questão do custeio dos honorários periciais nos feitos que tramitam na 

justiça estadual, já foi regulamentada pelo Conselho da Justiça Federal por 

intermédio da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007. 2. Tratando-se 

de feito que tramita na Justiça Estadual, no âmbito de competência 

delegada, as despesas com advogados dativos e peritos correm à conta 

da Justiça Federal. 3. Deve o vencido reembolsar o erário, exceto quando 

beneficiário da assistência judiciária gratuita." (TRF 4ª Região, AC 

00010149420104049999, Rel. Des. Fed. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, 

D.E. 10.05.2010). De mais em mais, o perito faz jus à percepção dos 

honorários periciais fixados nas demandas em que atuou, sendo certo 

que, na hipótese em comento, compete à União arcar com o pagamento de 

tal verba. Destarte, concedida à pessoa litigante a assistência judiciária, 

os honorários do perito judicial devem ser suportados pelo Estado/União, 

caso o vencido usufrua do benefício em questão. Nesse sentido a 

jurisprudência majoritária: “ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

MONITÓRIA. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO CONTRA O ESTADO DE 

MINAS GERAIS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO CUJO 

AUTOR, BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DA LEI N. 

1.060/1950, FICOU VENCIDO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO 

PAGAMENTO. ART. 206, § 1º, III, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. 1. 

O prazo prescricional para a cobrança dos honorários pelo perito, quando 

a parte vencida for beneficiária da gratuidade de justiça, é o quinquenal 

(art. 12 da Lei n. 1.060/1950 e Decreto n. 20.910/1932), não sendo 

adequado a aplicação do prazo previsto no art. 206, § 1º, III, do Código 

Civil, conforme preceitua o axioma jurídico lex specialis derrogat lex 

generalis. A propósito, vide: REsp 1219016/MG, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 21/03/2012. 2. Importa registrar, como 

reforço de argumento, que o Conselho Nacional de Justiça editou a 

Resolução n. 127, de 15 de março de 2011, tratando do pagamento de 

honorários de perito, tradutor e intérprete, em casos de beneficiários da 

justiça gratuita, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, no qual 

estabeleceu, no art. 6º, § 1º, que a cobrança dos honorários pelo perito, 

quando ultrapasso o limite do caput, deve observância ao art. 12 da Lei 

1.060/50. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 32.758/MG, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012, 

DJe 15/06/2012). Como já decidido, “As despesas pessoais e materiais 

necessárias para a realização da perícia e confecção do respectivo laudo 

estão abrangidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da justiça 

gratuita”, pois, “não fosse assim, a garantia democrática de acesso à 

Justiça restaria prejudicada, frustrando a expectativa daqueles privados 

da sorte de poderem custear, com seus próprios meios, a defesa de seus 

direitos” (STJ – 4ª T., REsp 131.815, Min. Cesar Rocha, j. 16.6.98, DJU 

28.9.98. No mesmo sentido: “A isenção legal dos honorários há de 

compreender a das despesas, pessoais ou materiais, com a realização da 

perícia. Caso contrário, a assistência não será integral” (RSTJ 96/257: 3ª 

T., REsp 85.829), in Theotonio Negrão; CPC anotado; 43ª ed. Ressalte-se 

que na hipótese dos autos houve decisão judicial quanto aos honorários 

de perito circunstância que autorizou a extração de certidão em favor do 

perito para cobrança em face da União, a quem incumbe o dever de 

prestar assistência jurídica integral aos necessitados. Noutro giro, o art. 

515 do CPC dispõe acerca dos títulos executivos judiciais e, em seu inciso 

V, considera-se título executivo judicial “o crédito de auxiliar da justiça, 

quando das custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados 

por decisão judicial”, portanto, não assiste razão o Embargante quanto a 

alegação de inexistência de título executivo. Isso posto, rejeito a 

impugnação ao cumprimento de sentença - honorários periciais e, por 

consequência, determino seja expedida a requisição de pequeno valor - 

RPV, observando os cálculos apresentados pela parte Exequente da fase 

executória. Não há condenação em verbas de sucumbência, uma vez se 

tratar de mero incidente processual, ora julgado por decisão interlocutória, 

não se extinguindo o processo. A direção do cartório deverá observar o 

Manual de Procedimentos Relativos aos Pagamentos de Precatórios e 

Requisições de Pequeno Valor na Justiça Federal. Expedida a (s) RPV (s), 

aguarde-se pelo prazo de 60 dias. (Art. 535, § 3º, II do CPC). 1- Com a 

comprovação do cumprimento da (s) RPV (s): 1.1- Expeça-se o (s) 

alvará(s) para pagamento dos valores que serão depositados 

judicialmente, autorizando o saque pelo advogado, desde que ele possua 

poderes específicos para tanto. 1.2- Após, intime-se o patrono da parte 

Autora para retirar o (s) alvará(s) expedido (s), devendo, no prazo de 5 

dias, comprovar o levantamento do (s) mesmo (s), sob pena de extinção 

pelo pagamento. 1.3 – Intimem-se pessoalmente a parte Autora, somente 

para ciência da expedição do Alvará em seu favor. Somente então, 

venham-me os autos conclusos para prolação de sentença de extinção. 

Sirva-se esta decisão como mandado de intimação. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005484-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA HELENA DE ALMEIDA GATTASS BUMLAI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, A União opôs impugnação ao cumprimento de sentença - 

honorários periciais do Paula Helena de Almeida Gattas alegando, a 

incompetência absoluta da justiça estadual para processar e julgar o feito, 

a ilegitimidade da União vez que o INSS é quem figurou como parte na 

ação de conhecimento, a falta de interesse de agir ao argumento de que o 

recebimento de tal valor seria no âmbito administrativo e, no mérito, 

sustenta que o pagamento se dará por meios de recursos próprio do 

Poder Judiciário, além da iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título 

exequendo. Por sua vez, a parte Impugnada rebateu os argumentos da 

defesa, requerendo a total rejeição da presente impugnação. Pois bem. 

Apesar das exaustivas argumentações grafadas no petitório referenciado 

e aliado a reiteradas decisões de há muito proferidas, destaco que a 

questão do custeio dos honorários periciais nos feitos que tramitam na 

justiça estadual, já foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por 

intermédio da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007. Logo, 

tratando-se de feito que tramita na Justiça Estadual, no âmbito de 

competência delegada, as despesas com os peritos correm à conta da 

Justiça Federal. Neste sentido, confira-se: "O dever de assistência 

judiciária pelo Estado não se exaure com o previsto no art. 5º, LXXIV, da 

Constituição, razão por que o reconhecimento, no caso, da 

responsabilidade dele pelo pagamento à recorrida, pelo exercício da 

curadoria especial, a que alude o art. 9º, II, do CPC, não viola o disposto no 

referido dispositivo constitucional, por não se estar exigindo do Estado 

mais do que a Carta Magna lhe impõe." (STF, Primeira Turma, RE 223.043, 

Rel. Min. Moreira Alves, j 21.3.2000, DJ 9.2.2001). "PROCESSO CIVIL. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DEMANDA PARA COBRANÇA DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE POLÍTICO. 1. 

O pagamento dos honorários do perito, na hipótese da parte sucumbente 

ser beneficiária da assistência judiciária (Lei n. 1.060/50), deve ser objeto 

de demanda autônoma em face do ente político responsável. 2. Incumbe 

ao Estado prestar a assistência jurídica integral e gratuita aos 

demandantes que não possuem recursos para suportar as despesas do 

processo (CR, art. 5º, LXXIV). Desse modo, a União tem legitimidade para 

figurar no pólo passivo deste feito. 3. Apelação provida." (TRF 3ª Região, 

AC 00007497820034036115, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, j 

23.04.2012, DJE 02.05.2012). "PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

HONORÁRIOS PERICIAIS. JURISDIÇÃO DELEGADA. SUCUMBÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. PAGAMENTO PELO INSS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A 

questão do custeio dos honorários periciais nos feitos que tramitam na 

justiça estadual, já foi regulamentada pelo Conselho da Justiça Federal por 

intermédio da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007. 2. Tratando-se 

de feito que tramita na Justiça Estadual, no âmbito de competência 

delegada, as despesas com advogados dativos e peritos correm à conta 

da Justiça Federal. 3. Deve o vencido reembolsar o erário, exceto quando 

beneficiário da assistência judiciária gratuita." (TRF 4ª Região, AC 
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00010149420104049999, Rel. Des. Fed. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, 

D.E. 10.05.2010). De mais em mais, o perito faz jus à percepção dos 

honorários periciais fixados nas demandas em que atuou, sendo certo 

que, na hipótese em comento, compete à União arcar com o pagamento de 

tal verba. Destarte, concedida à pessoa litigante a assistência judiciária, 

os honorários do perito judicial devem ser suportados pelo Estado/União, 

caso o vencido usufrua do benefício em questão. Nesse sentido a 

jurisprudência majoritária: “ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

MONITÓRIA. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO CONTRA O ESTADO DE 

MINAS GERAIS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO CUJO 

AUTOR, BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DA LEI N. 

1.060/1950, FICOU VENCIDO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO 

PAGAMENTO. ART. 206, § 1º, III, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. 1. 

O prazo prescricional para a cobrança dos honorários pelo perito, quando 

a parte vencida for beneficiária da gratuidade de justiça, é o quinquenal 

(art. 12 da Lei n. 1.060/1950 e Decreto n. 20.910/1932), não sendo 

adequado a aplicação do prazo previsto no art. 206, § 1º, III, do Código 

Civil, conforme preceitua o axioma jurídico lex specialis derrogat lex 

generalis. A propósito, vide: REsp 1219016/MG, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 21/03/2012. 2. Importa registrar, como 

reforço de argumento, que o Conselho Nacional de Justiça editou a 

Resolução n. 127, de 15 de março de 2011, tratando do pagamento de 

honorários de perito, tradutor e intérprete, em casos de beneficiários da 

justiça gratuita, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, no qual 

estabeleceu, no art. 6º, § 1º, que a cobrança dos honorários pelo perito, 

quando ultrapasso o limite do caput, deve observância ao art. 12 da Lei 

1.060/50. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 32.758/MG, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012, 

DJe 15/06/2012). Como já decidido, “As despesas pessoais e materiais 

necessárias para a realização da perícia e confecção do respectivo laudo 

estão abrangidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da justiça 

gratuita”, pois, “não fosse assim, a garantia democrática de acesso à 

Justiça restaria prejudicada, frustrando a expectativa daqueles privados 

da sorte de poderem custear, com seus próprios meios, a defesa de seus 

direitos” (STJ – 4ª T., REsp 131.815, Min. Cesar Rocha, j. 16.6.98, DJU 

28.9.98. No mesmo sentido: “A isenção legal dos honorários há de 

compreender a das despesas, pessoais ou materiais, com a realização da 

perícia. Caso contrário, a assistência não será integral” (RSTJ 96/257: 3ª 

T., REsp 85.829), in Theotonio Negrão; CPC anotado; 43ª ed. Ressalte-se 

que na hipótese dos autos houve decisão judicial quanto aos honorários 

de perito circunstância que autorizou a extração de certidão em favor do 

perito para cobrança em face da União, a quem incumbe o dever de 

prestar assistência jurídica integral aos necessitados. Noutro giro, o art. 

515 do CPC dispõe acerca dos títulos executivos judiciais e, em seu inciso 

V, considera-se título executivo judicial “o crédito de auxiliar da justiça, 

quando das custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados 

por decisão judicial”, portanto, não assiste razão o Embargante quanto a 

alegação de inexistência de título executivo. Isso posto, rejeito a 

impugnação ao cumprimento de sentença - honorários periciais e, por 

consequência, determino seja expedida a requisição de pequeno valor - 

RPV, observando os cálculos apresentados pela parte Exequente da fase 

executória. Não há condenação em verbas de sucumbência, uma vez se 

tratar de mero incidente processual, ora julgado por decisão interlocutória, 

não se extinguindo o processo. A direção do cartório deverá observar o 

Manual de Procedimentos Relativos aos Pagamentos de Precatórios e 

Requisições de Pequeno Valor na Justiça Federal. Expedida a (s) RPV (s), 

aguarde-se pelo prazo de 60 dias. (Art. 535, § 3º, II do CPC). 1- Com a 

comprovação do cumprimento da (s) RPV (s): 1.1- Expeça-se o (s) 

alvará(s) para pagamento dos valores que serão depositados 

judicialmente, autorizando o saque pelo advogado, desde que ele possua 

poderes específicos para tanto. 1.2- Após, intime-se o patrono da parte 

Autora para retirar o (s) alvará(s) expedido (s), devendo, no prazo de 5 

dias, comprovar o levantamento do (s) mesmo (s), sob pena de extinção 

pelo pagamento. 1.3 – Intimem-se pessoalmente a parte Autora, somente 

para ciência da expedição do Alvará em seu favor. Somente então, 

venham-me os autos conclusos para prolação de sentença de extinção. 

Sirva-se esta decisão como mandado de intimação. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006561-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOROTEIA MARIA DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. A 

preliminar de prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000933-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BLANCO CANAVARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

União (EXECUTADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, A União opôs impugnação ao cumprimento de sentença - 

honorários periciais do Juliano Blanco Canavarros alegando, a 

incompetência absoluta da justiça estadual para processar e julgar o feito, 

a ilegitimidade da União vez que o INSS é quem figurou como parte na 

ação de conhecimento, a falta de interesse de agir ao argumento de que o 

recebimento de tal valor seria no âmbito administrativo e, no mérito, 

sustenta que o pagamento se dará por meios de recursos próprio do 

Poder Judiciário, além da iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título 

exequendo. Por sua vez, a parte Impugnada rebateu os argumentos da 

defesa, requerendo a total rejeição da presente impugnação. Pois bem. 

Apesar das exaustivas argumentações grafadas no petitório referenciado 

e aliado a reiteradas decisões de há muito proferidas, destaco que a 

questão do custeio dos honorários periciais nos feitos que tramitam na 

justiça estadual, já foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por 

intermédio da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007. Logo, 

tratando-se de feito que tramita na Justiça Estadual, no âmbito de 

competência delegada, as despesas com os peritos correm à conta da 

Justiça Federal. Neste sentido, confira-se: "O dever de assistência 

judiciária pelo Estado não se exaure com o previsto no art. 5º, LXXIV, da 

Constituição, razão por que o reconhecimento, no caso, da 

responsabilidade dele pelo pagamento à recorrida, pelo exercício da 

curadoria especial, a que alude o art. 9º, II, do CPC, não viola o disposto no 

referido dispositivo constitucional, por não se estar exigindo do Estado 

mais do que a Carta Magna lhe impõe." (STF, Primeira Turma, RE 223.043, 

Rel. Min. Moreira Alves, j 21.3.2000, DJ 9.2.2001). "PROCESSO CIVIL. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DEMANDA PARA COBRANÇA DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE POLÍTICO. 1. 

O pagamento dos honorários do perito, na hipótese da parte sucumbente 

ser beneficiária da assistência judiciária (Lei n. 1.060/50), deve ser objeto 

de demanda autônoma em face do ente político responsável. 2. Incumbe 

ao Estado prestar a assistência jurídica integral e gratuita aos 

demandantes que não possuem recursos para suportar as despesas do 

processo (CR, art. 5º, LXXIV). Desse modo, a União tem legitimidade para 

figurar no pólo passivo deste feito. 3. Apelação provida." (TRF 3ª Região, 

AC 00007497820034036115, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, j 

23.04.2012, DJE 02.05.2012). "PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

HONORÁRIOS PERICIAIS. JURISDIÇÃO DELEGADA. SUCUMBÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. PAGAMENTO PELO INSS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A 
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questão do custeio dos honorários periciais nos feitos que tramitam na 

justiça estadual, já foi regulamentada pelo Conselho da Justiça Federal por 

intermédio da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007. 2. Tratando-se 

de feito que tramita na Justiça Estadual, no âmbito de competência 

delegada, as despesas com advogados dativos e peritos correm à conta 

da Justiça Federal. 3. Deve o vencido reembolsar o erário, exceto quando 

beneficiário da assistência judiciária gratuita." (TRF 4ª Região, AC 

00010149420104049999, Rel. Des. Fed. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, 

D.E. 10.05.2010). De mais em mais, o perito faz jus à percepção dos 

honorários periciais fixados nas demandas em que atuou, sendo certo 

que, na hipótese em comento, compete à União arcar com o pagamento de 

tal verba. Destarte, concedida à pessoa litigante a assistência judiciária, 

os honorários do perito judicial devem ser suportados pelo Estado/União, 

caso o vencido usufrua do benefício em questão. Nesse sentido a 

jurisprudência majoritária: “ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

MONITÓRIA. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO CONTRA O ESTADO DE 

MINAS GERAIS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO CUJO 

AUTOR, BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DA LEI N. 

1.060/1950, FICOU VENCIDO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO 

PAGAMENTO. ART. 206, § 1º, III, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. 1. 

O prazo prescricional para a cobrança dos honorários pelo perito, quando 

a parte vencida for beneficiária da gratuidade de justiça, é o quinquenal 

(art. 12 da Lei n. 1.060/1950 e Decreto n. 20.910/1932), não sendo 

adequado a aplicação do prazo previsto no art. 206, § 1º, III, do Código 

Civil, conforme preceitua o axioma jurídico lex specialis derrogat lex 

generalis. A propósito, vide: REsp 1219016/MG, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 21/03/2012. 2. Importa registrar, como 

reforço de argumento, que o Conselho Nacional de Justiça editou a 

Resolução n. 127, de 15 de março de 2011, tratando do pagamento de 

honorários de perito, tradutor e intérprete, em casos de beneficiários da 

justiça gratuita, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, no qual 

estabeleceu, no art. 6º, § 1º, que a cobrança dos honorários pelo perito, 

quando ultrapasso o limite do caput, deve observância ao art. 12 da Lei 

1.060/50. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 32.758/MG, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012, 

DJe 15/06/2012). Como já decidido, “As despesas pessoais e materiais 

necessárias para a realização da perícia e confecção do respectivo laudo 

estão abrangidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da justiça 

gratuita”, pois, “não fosse assim, a garantia democrática de acesso à 

Justiça restaria prejudicada, frustrando a expectativa daqueles privados 

da sorte de poderem custear, com seus próprios meios, a defesa de seus 

direitos” (STJ – 4ª T., REsp 131.815, Min. Cesar Rocha, j. 16.6.98, DJU 

28.9.98. No mesmo sentido: “A isenção legal dos honorários há de 

compreender a das despesas, pessoais ou materiais, com a realização da 

perícia. Caso contrário, a assistência não será integral” (RSTJ 96/257: 3ª 

T., REsp 85.829), in Theotonio Negrão; CPC anotado; 43ª ed. Ressalte-se 

que na hipótese dos autos houve decisão judicial quanto aos honorários 

de perito circunstância que autorizou a extração de certidão em favor do 

perito para cobrança em face da União, a quem incumbe o dever de 

prestar assistência jurídica integral aos necessitados. Noutro giro, o art. 

515 do CPC dispõe acerca dos títulos executivos judiciais e, em seu inciso 

V, considera-se título executivo judicial “o crédito de auxiliar da justiça, 

quando das custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados 

por decisão judicial”, portanto, não assiste razão o Embargante quanto a 

alegação de inexistência de título executivo. Isso posto, rejeito a 

impugnação ao cumprimento de sentença - honorários periciais e, por 

consequência, determino seja expedida a requisição de pequeno valor - 

RPV, observando os cálculos apresentados pela parte Exequente da fase 

executória. Não há condenação em verbas de sucumbência, uma vez se 

tratar de mero incidente processual, ora julgado por decisão interlocutória, 

não se extinguindo o processo. A direção do cartório deverá observar o 

Manual de Procedimentos Relativos aos Pagamentos de Precatórios e 

Requisições de Pequeno Valor na Justiça Federal. Expedida a (s) RPV (s), 

aguarde-se pelo prazo de 60 dias. (Art. 535, § 3º, II do CPC). 1- Com a 

comprovação do cumprimento da (s) RPV (s): 1.1- Expeça-se o (s) 

alvará(s) para pagamento dos valores que serão depositados 

judicialmente, autorizando o saque pelo advogado, desde que ele possua 

poderes específicos para tanto. 1.2- Após, intime-se o patrono da parte 

Autora para retirar o (s) alvará(s) expedido (s), devendo, no prazo de 5 

dias, comprovar o levantamento do (s) mesmo (s), sob pena de extinção 

pelo pagamento. 1.3 – Intimem-se pessoalmente a parte Autora, somente 

para ciência da expedição do Alvará em seu favor. Somente então, 

venham-me os autos conclusos para prolação de sentença de extinção. 

Sirva-se esta decisão como mandado de intimação. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009788-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DE ARRUDA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados. Trata-se de 

ação de salário maternidade c/c pedido de tutela de urgência da natureza 

antecipada em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, objetivando a implantação do benefício previdenciário de salário 

maternidade, com apoio nos documentos anexados. É a síntese. 

Fundamento e decido. Passo a decidir o pedido de antecipação de tutela. 

Conquanto as alegações formuladas na inicial se revistam de aparente 

plausibilidade e denunciem certa urgência, tenho convicção, de outro lado, 

de que eventual provimento antecipatório no presente caso será 

inegavelmente irreversível, fator que obsta o atendimento do requerimento. 

Assim, caso o magistrado dirigente concedesse a antecipação pretendida 

seria quase impossível reverter-se a situação ao estado anterior caso a 

sentença fosse de eventual improcedência, o que, além de inadmissível, 

viola frontalmente o que está disposto no § 3º, do art. 300, do NCPC, veja: 

"A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Ademais, as 

provas carreadas nos autos são insuficientes, por si só, para o 

reconhecimento dessa atividade na fase inicial do processo, devendo ser 

corroboradas com prova testemunhal consistente, colhida sob o crivo do 

contraditório durante a instrução probatória. Posto isso, seja em face do 

preceito citado, seja em virtude do bom senso, entendo bem mais prudente 

conhecer os argumentos e provas de ambas as partes para somente 

depois manifestar-me em sede de cognição exauriente, o que ocorrerá no 

momento da sentença. Por esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de 

tutela antecipada. Concomitantemente, CITE-SE a parte ré, para, querendo, 

responder a presente ação no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do 

NCPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela 

parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, 

venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso 

(art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do NCPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno à análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Para fiel 

cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a utilização do meio 

previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento do processo 

no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006858-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUSELIA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (ADVOGADO(A))

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de concessão previdenciária movida por 

JUSELIA SOARES DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, em que a parte Autora foi devidamente intimada 

para emendar a petição inicial, contudo, quedou-se inerte, conforme 

certidão (Id nº 16241084). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 320 
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do Novo Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com 

todos os documentos indispensáveis à propositura da ação. A falta de um 

dos requisitos insertos no art.319, NCPC acarreta o indeferimento da 

petição inicial na forma do artigo 330, do NCPC, porquanto não atendidas 

às prescrições do artigo 321 da Lei Processual e, consequentemente, à 

extinção do processo, sem julgamento de mérito. Diante do exposto, com 

base nos artigos 485, inciso I e 330, inciso IV, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, indefiro a petição inicial e, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios. 

Autorizo o desentranhamento de documentos, antes do arquivo definitivo, 

mediante termo nos autos. Com o trânsito em julgado e observado as 

formalidades de estilo, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002442-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FELIPE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração 

dos Autores com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação, 

arguindo em preliminar, a reestruturação da carreira por meio da Lei n ° 

3.505/2010. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial. Houve réplica. É o relatório. Decido. O feito 

em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida 

nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, 

assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça 

do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial 

quando a sentença determinar a apuração de eventual defasagem em 

fase de liquidação de sentença. Afasta-se a preliminar de mérito de 

prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato 

sucessivo, reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de 

eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor dos Autores à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 
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compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001356-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LINO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, André Lino de Campos apresentou a ação de correção e cobrança 

de auxílio invalidez com pedido de liminar em face do Estado de Mato 

Grosso, sustentando que, em decorrência de doença incapacitante 

adquirida durante a atividade policial militar foi considerado inválido pela 

junta médica, o que motivou sua aposentadoria por invalidez. Assevera 

que desde sua aposentadoria recebia o auxílio invalidez previsto no art. 

99, da Lei nº 3.541/74, no valor de 25% sobre seus proventos. Contudo, 

alega que a partir do ano de 2000, o requerido deixou de reajustar o auxílio 

invalidez, mantendo o valor congelado até a presente data, recebendo a 

título de auxílio invalidez o importe de R$ 291,72 (duzentos e noventa e um 

reais e setenta e dois centavos). Requereu tutela antecipada para 

condenar o requerido a reajustar a verba de auxílio invalidez no percentual 

de 25% de seus proventos, bem como ao final seja julgada totalmente 

procedente a presente demanda para reajustar a verba de auxílio de 

invalidez no percentual de 25%, bem como ao pagamento das diferenças 

não pagas a contar de março de 2011, com apoio nos documentos 

anexados. A tutela antecipada foi indeferida. Determinada a citação, a 

parte requerida apresentou contestação, alegando prejudicial de mérito - 

prescrição, bem como a inexistência de direito ao reajuste do auxílio 

invalidez – inexistência do direito adquirido à forma de remuneração. 

Esclarece que a ação mandamental mencionada pelo autor lhe garantiu 

apenas o direito de não ter os seus proventos reduzidos no valor do 

auxílio invalidez, uma vez que servidores públicos não possuem direito 

adquirido a regime jurídico, não havendo qualquer garantia ao reajuste 

dessa verba, o que foi feito, passando tal valor a ser pago em valor fixo, 

de modo que, havendo mudança do regime jurídico da remuneração dos 

servidores militares para subsídio, não há se falar em acolhimento do 

pedido formulado na presente demanda. Em caso de eventual 

procedência, pede sejam os juros e a correção monetária fixados com 

base na Lei n. 11.960/09 O Autor apresentou impugnação reiterando os 

pedidos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. O presente feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade 

de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no 

artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Antes, porém, de adentrar 

o mérito propriamente dito da ação, convém ressaltar, quanto à preliminar 

de prescrição quinquenal, que, de acordo com o art. 7º, XXIX, da 

Constituição Federal: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 

além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XXIX - 

ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com 

prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, 

até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;” 

Inobstante a regra constitucional alusiva aos trabalhadores em geral, é 

assente na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, em se 

tratando de ação promovida contra a Fazenda Pública, aplicam-se, no 

tocante à prescrição, não só as regras previstas no Código Civil, mas 

também as contidas no Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 

4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: 

“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, 

contados da data do ato ou fato do que se originarem” O Decreto-lei n. 

4.597/42 estende essa regra também às autarquias e fundações públicas, 

como se vê no seu art. 2º, abaixo reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 

de agosto de 1932, que regula a prescrição quinquenal, abrange as 

dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, 

criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer 

contribuições exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem 

como a todo e qualquer direito e ação contra os mesmos.” No caso dos 

autos em que se está diante de créditos de prestações sucessivas, a 

contagem do prazo prescricional alcançará apenas as parcelas já 

vencidas antes dos 5 anos, como se infere do ensinamento a seguir: 

“Algumas pretensões formuladas em face da Fazenda Pública dizem 

respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento se divide em dias, 

meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição atingirá 

progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos 

estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 20.910/32). Em 

casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, atingindo, 

apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco) 

anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em Juízo, 

Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse posicionamento 

por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe 

abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.” Desta feita, tendo a ação sido distribuída 

em 15/08/2016, havendo êxito no pleito, as verbas serão devidas ao 

servidor apenas em relação aos 5 (cinco) anos que antecedem à 

propositura da ação, ou seja, de 15/08/2011. Quanto ao mérito, nota-se da 

inicial que o autor objetiva a revisão de sua aposentadoria por invalidez, 

mais especificamente do auxílio-invalidez no percentual de 25% sobre 

seus rendimentos, sob o argumento de que fora ele reduzido e congelado 

injustamente pelo réu, uma vez que cuida de verba já incorporada aos 

seus proventos. Incialmente, cumpre destacar que o direito do autor ao 

recebimento das verbas de auxílio-invalidez já foi reconhecido desde a 

data de sua aposentadoria, vez que passou pela junta médica e foi 

constatada a incapacidade do mesmo. Cabe, pois, verificar se a redução 

e/ou congelamento do valor desse auxílio efetivado pelo réu foi legal ou 

não, cabendo pontuar que, de acordo com os autos, o autor se aposentou 

por invalidez em abril de 1.986 e desde então vinha recebendo 

corretamente o auxílio-invalidez no percentual de 25% (vinte e cinto por 

cento) sobre seu salário, exatamente como previa o art. 164, da Lei 26/93, 

vigente à época e, conforme sustenta o Autor, encontra-se congelado até 

a data da propositura da ação. Nenhuma é a dúvida, de que tal verba foi 

incorporada aos proventos do servidor, de modo que a redução arbitrária 

ou o não reajuste dessa verba gera prejuízo ao aposentado, pois, ainda 

que os servidores públicos não possuam direito adquirido a regime jurídico 

de fixação do valor da remuneração, conforme entendimento pacificado 

na jurisprudência e transcrito mais acima, a alteração na forma de 

pagamento não pode gerar redução do valor global dos vencimentos, 

devendo, sobretudo, ser observadas as incorporações ao patrimônio do 
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servidor. No caso dos autos, o réu sustenta que a Lei Complementar n. 

71/2000, que fixou o sistema de subsídio para os policiais militares, 

estabelecendo, em seu art. 1º, § 1º, que “o subsídio de que trata o caput 

deste artigo é fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer 

gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, 

periculosidade, habilitação profissional ou qualquer outra espécie 

remuneratória”, engloba, assim, o auxílio anteriormente percebido pelo 

autor, não fazendo ele jus ao reajuste pretendido. Ocorre que tal questão, 

como já mencionado alhures, já foi sanada pelo Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, no julgamento do Mandado de Segurança n. 17891, quando 

do reconhecimento do direito à manutenção dos valores dos proventos 

com todas as vantagens incorporadas, julgado em caso semelhante ao do 

autor. Nesse passo, os reajustes aplicados ao subsídio do autor devem, 

também, serem aplicados ao auxílio-invalidez, não podendo o valor do 

benefício ser “congelado”, tampouco reduzido, respeitando, assim, o 

princípio da irredutibilidade dos vencimentos e proventos. Aliás, o Superior 

Tribunal de Justiça segue esse entendimento, conforme se vê do recente 

julgado a seguir: "o servidor público não possui direito adquirido a regime 

jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo 

possível à Administração promover alterações na composição 

remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar 

vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que 

não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao 

princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos" (AgRg no RMS 

50.082/CE – Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 7.4.2016, p. 

DJe 24.5.2016) Ora, ainda que o Estado, por meio da Lei Complementar n. 

71/2000 tenha fixado o sistema de subsídio para os policiais militares, 

fixando em parcela única os proventos dos servidores da categoria, não 

poderia o benefício de auxílio-invalidez permanecer imutável, à vista dos 

reajustes salariais aplicados pelas leis subsequentes (Lei Complementar n. 

125/2003, Lei n. 8.324/2005, Lei n. 8.492/2006, Lei Complementar n. 273, 

2007, Lei n. 8.910/2008 e Lei Complementar n. 541/2014), sob pena de 

incorrer em redução salarial e, obviamente, em desequilíbrio econômico 

financeiro do direito adquirido do servidor, conforme foi incorporado. 

Assim já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso “mutatis mutandis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL C/C 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO Nº 

20.910/32 – SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS – VERBA DE 

AUXÍLIO-INVALIDEZ – VANTAGEM INCORPORADA – REAJUSTES DOS 

SUBSÍDIOS POR LEI COMPLEMENTAR – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DA 

FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUZIDOS – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA QUE 

DEVERIAM TER SIDO PAGAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O reajuste futuro do benefício 

incorporado aos proventos do servidor público inativo deve obedecer aos 

critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo, o que no 

caso não ocorreu, uma vez que só atualizado o valor referente aos 

proventos, sem alcançar a verba de auxílio-invalidez.” (...) (TJ/MT - 

Apelação / Remessa Necessária 17703/2013 – Quarta Câmara Cível, Rel. 

Des. José Zuquim Nogueira, j. 15.4.2014, p. DJE 29.4.2014) “MANDADO DE 

SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - RETENÇÃO DE VANTAGENS 

PESSOAIS - TETO CONSTITUCIONAL - RETENÇÃO - EMENDA 

CONSTITUCIONAL 41/2003 - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO 

ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS/PROVENTOS - ORDEM 

PARCIALMENTE CONCEDIDA. TRIBUNAL PLENO MANDADO DE 

SEGURANÇA Nº 71229/2009 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL 

Fl. 18 de 28 TJ Fls . Quando da entrada em vigor da EC n° 41/2003, o 

direito do Impetrante já estava consolidado em relação aos seus 

proventos, que passaram a integrar seu patrimônio jurídico, razão pela 

qual as normas ora introduzidas pela aludida EC não o alcançam. O art. 60, 

§ 4º, IV, da Constituição Federal, não admite que seja objeto de 

deliberação proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias 

individuais. Em nome do princípio da segurança jurídica, não há como se 

admitir a recepção de qualquer outro preceito, ainda que de nível 

constitucional, que contrarie os direitos e garantias individuais, 

consagrados pela Lei Maior.” (TJMT - MS 67744/2008 - Rel. Des. Maria 

Helena Gargaglione Póvoas, j. 07.4.2009, DJE 23.4.09) Nesse passo, 

restando comprovada a redução salarial suportada pelo autor, dada a 

ausência de reajuste do seu auxílio-invalidez, impõe-se o acolhimento do 

pedido. Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na 

presente ação declaratória de obrigação de concessão de reajuste 

salarial cumulado com cobrança de diferenças salariais proposta por 

André Lino de Campos em face do Estado de Mato Grosso, condenando 

este a reajustar o auxílio-invalidez do autor, conforme os proventos 

percebidos em cada período, nos termos da Lei Complementar n. 

125/2003, Lei n. 8.324/2005, Lei n. 8.492/2006, Lei Complementar n. 273, 

2007, Lei n. 8.910/2008 e Lei Complementar n. 541/2014, bem como ao 

pagamento das diferenças salariais correspondentes aos cinco anos que 

antecedem à propositura da ação. Declaro, assim, extinto o feito com 

resolução do mérito, nos termos no art. 487, I, do NCPC. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de 

sentença. Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à 

seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada 

pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no 

índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a 

qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão 

de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. 

Deixo de condená-lo em custas processuais, por ser isento do pagamento 

de tal verba, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda (art. 3º, I, da Lei n. 7.603/2001). Condeno o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 3º, do NCPC, considerando, para tanto, a natureza e a 

importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu 

serviço. Processo sujeito ao reexame necessário, nos termos do art. 496, 

do NCPC. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. 

P. R. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004304-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS DE SOUZA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração 

dos Autores com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré deixou o prazo para 

resposta correr ‘’in albis’’, conforme se vê em certidão anexa de ID n ° 

15129829. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o julgamento 

antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

haja vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito. 

Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, consoante 

posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso Estado, entendo 

por desnecessária a produção de prova pericial quando a sentença 

determinar a apuração de eventual defasagem em fase de liquidação de 

sentença. A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei 

nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em 

Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de 

âmbito nacional. Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de 

padrão monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas 

de conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano 
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Real aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais. Verifica-se 

que o ente público não fez a conversão dos salários para a URV a partir 

de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução salarial, devendo 

ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

). Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público. Acerca da matéria, tem se 

pronunciado o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 

1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 561.836/RN. CONVERSÃO DOS 

SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. LIMITE TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DO SERVIDOR. 

IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a análise de violação de 

dispositivos da Constituição Federal, ainda que com o objetivo de 

prequestionamento visando à interposição do apelo extraordinário, sob 

pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. 

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a repercussão 

geral da matéria, apreciou e julgou o RE 561.836/RN, de relatoria o Min. 

LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: (i) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. (ii) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes; (iii) o 

término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, 

na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à 

percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público; 

(iv) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. 

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos 

modificativos, para dar provimento parcial ao agravo regimental do Estado 

do Rio Grande do Norte para, considerando descabida a compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido 

no caso de reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg 

nos EDcl no REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). 

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor dos Autores à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido. somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001205-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALBA TERCIA MORAIS CURADO (REQUERENTE)

VANIR AUXILIADORA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração 

dos Autores com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação, 

arguindo em preliminar, a reestruturação da carreira por meio da Lei n ° 

3.505/2010. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial. Houve réplica. É o relatório. Decido. O feito 

em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 708 de 790



inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida 

nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, 

assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça 

do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial 

quando a sentença determinar a apuração de eventual defasagem em 

fase de liquidação de sentença. Afasta-se a preliminar de mérito de 

prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato 

sucessivo, reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de 

eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de : a) reconhecer o direito em favor dos Autores à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e , em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002348-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALENIR MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
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Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração 

dos Autores com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação, 

arguindo em preliminar, a reestruturação da carreira por meio da Lei n ° 

3.505/2010. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial. Não houve réplica. É o relatório. Decido. O 

feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença. Afasta-se a preliminar de 

mérito de prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica 

de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de 

eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de : a) reconhecer o direito em favor dos Autores à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e , em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 
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Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000177-02.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE OAB - MT0015578A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré não apresentou 

contestação. Em seguida, a parte Ré apresentou manifestação 

sustentando a nulidade de citação, prescrição quinquenal e requerendo a 

improcedência da ação. É o relatório. Fundamento. Decido. O feito em 

questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida 

nos autos é meramente de direito. Inicialmente, quanto a alegada nulidade 

de citação apresentada pela requerida, constato do Sistema PJE que o 

sistema registrou ciência em 16/09/2016, onde se formalizou o ato de 

citação. De outro lado, em que pese os argumentos tecidos pelo requerido, 

não constatei nenhum documento que comprovasse o alegado pelo 

mesmo, razão pela qual, deixo de acolher o pedido. Por outro lado, 

afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85). A ação é procedente, em 

parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs 

sobre conversão dos salários em Unidade Real de Valor (URV) em 

01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem 

sentido de estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando 

mera questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 
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valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001993-19.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO CUNHA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de ação de cobrança por meio da qual se pretende a 

promoção horizontal e vertical, nos termos do arts. 8º e 9º da Lei nº 

3.453/2010 alterada a redação pela Lei nº 3.757/2012, determinando o 

reenquadramento da parte autora para o nível 10, além do pagamento dos 

vencimentos com reflexos nas verbas trabalhistas, com apoio nos 

documentos anexados. Devidamente citado, o requerido deixou de 

apresentar defesa. Determinada a intimação da partes para apresentarem 

provas, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, e a 

requerida deixou transcorrer o prazo sem manifestação. É o que importa 

relatar. Passo a decidir. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, por não depender a lide de maior dilação probatória. Ainda que não 

apresentada à contestação pela parte Ré, como observado pela Autora, 

inaplicável a pena de revelia por tratar-se de induvidoso interesse público 

envolvido, de natureza indisponível. Cabe anotar, primeiramente, que a Lei 

Complementar nº 3.757/2012, alterou os arts. 8º e 9º da Lei Complementar 

nº 3.453/2010 - Dispõe sobre a criação do cargo de Fiscal Municipal 

(Sanitário, de Obras, de Posturas, de Trânsito e Transportes, e Ambiental), 

bem como o seu anexo II, passando a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 8º. O cargo de Fiscal Municipal é estruturado em 03 (três) classes 

horizontais e 10 (dez) níveis de referência, conforme ANEXO II, 

observados os seguintes critérios: I – na horizontal, o critério de promoção 

será de acordo com a avaliação de desempenho nos termos desta lei, 

observados os critérios de uma classe para outra. II – na vertical, o critério 

de promoção será o tempo de serviço e avaliação de desempenho 

obedecido o interstício de 02 (dois) anos de uma classe para outra. 

Parágrafo único. Decreto Municipal regulamentará a avaliação de 

desempenho dos Fiscais Municipais para os fins dispostos neste artigo.” 

Art. 9º. Para fins de aplicação do inciso I do artigo anterior, além da 

avaliação de desempenho, deverão ser observados os seguintes 

critérios: I – Classe A: segundo grau completo. II – Classe B: requisito da 

Classe A acrescido de, no mínimo, 200 (duzentas) horas de cursos de 

aperfeiçoamento, devidamente comprovado e certificado, devendo cada 

curso ter a duração mínima de 20 (vinte) horas/aula. III – Classe C: ensino 

superior completo e, no mínimo, 200 (duzentas) horas de cursos 

correlatos em Saúde Pública”. Na hipótese dos autos, a parte Impetrante 

pretende o enquadramento no nível 10, vez que tomou posse no cargo 

público de Fiscal Municipal – Perfil Vigilância em 29/11/1993, e está 

atualmente enquadrado na classe C, nível 06, conforme se verifica na vida 

funcional. Em síntese dos dispositivos acima, observo que para o 

deferimento da progressão vertical, para o nível 10, ora almejado, a lei 

determina como requisitos para fazer jus a tal progressão, será o tempo 

de serviço e avaliação de desempenho obedecido o interstício de 02 (dois) 

anos de uma classe para outra. Conforme verifico da legislação, um dos 

requisitos para a progressão vertical é a avaliação de desempenho 

obedecido o interstício de 02 anos de uma classe para a outra, o que não 

restou devidamente demonstrado nos autos a realização da avaliação e 

desempenho. Contudo, verifico o Parecer referente ao processo 

nº156237/2013, onde consta a parte autora com enquadramento na 

Classe C, Nível 10, na data de 07/11/2013, assinado por Carlino de 

Campos Neto – Controlador geral do Município/Várzea Grande-MT. Dessa 

forma, diante do parecer acima mencionado, observo que o perfil de cada 

servidor, encontra-se adequado à realidade conforme a Lei, constando a 

parte autora devidamente enquadrada na Classe C, Nível 10, o que faz 

entender que a parte autora faz jus ao pedido requerido na inicial. Diante 

do exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente ação e, 

nestes termos, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno o requerido para 

que proceda à progressão funcional, promovendo a parte autora para o 

nível 10, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente 

efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes 

específicos de promoção a que faz jus, das diferenças vencidas a contar 

de 22 de fevereiro de 2013, com reflexos sobre férias e 13º salário, a 

partir do trânsito em julgado, deduzindo os valores eventualmente já 

recebidos pela parte autora. A correção monetária incidirá a partir do 

vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a 

ser apurado em posterior liquidação de sentença. Os juros de mora e 

atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F 

da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e 

correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do 

Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Deixo de condenar a parte ré no 

pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme 

prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos 

honorários advocatícios, a despeito da liquidez do débito (NCPC, art. 85, § 

4º, inc. I), fixo no percentual mínimo de 8% sobre valor da condenação, a 

ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o 

trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo 

(NCPC, art.85, § 3º, inc. II). Por imposição do disposto no artigo 496, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, ante o duplo grau de jurisdição, 

submeto a sentença ao reexame necessário pelo Colendo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (ante a não exceção do art. 496, §3º, 

inciso III, do NCPC), independentemente de eventuais recursos voluntários. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005653-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EZIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
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Vistos, Cuida-se de ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias ( 

URV) em face do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, em 

que a parte Autora foi devidamente intimada para emendar a petição inicial, 

contudo, quedou-se inerte, conforme certidão (Id nº 14960503) É o 

relatório. Decido. Nos termos do artigo 320 do Novo Código de Processo 

Civil, a petição inicial será instruída com todos os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. A falta de um dos requisitos 

insertos no art.319, NCPC acarreta o indeferimento da petição inicial na 

forma do artigo 330, do NCPC, porquanto não atendidas às prescrições do 

artigo 321 da Lei Processual e, consequentemente, à extinção do 

processo, sem julgamento de mérito. Diante do exposto, com base nos 

artigos 485, inciso I e 330, inciso IV, ambos do Novo Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial e, julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Autorizo o 

desentranhamento de documentos, antes do arquivo definitivo, mediante 

termo nos autos. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades 

de estilo, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005397-78.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEM INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO E MATERIAL DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

antecipação de tutela ajuizada por GEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

GESSO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO, alegando, que aderiu ao REFAZ visando as 

vantagens trazidas pela disposição legal e em razão disso foi obrigada a 

reconhecer como legítimos débitos que sequer estavam constituídos. 

Sustenta que, a decisão judicial que julgou inconstitucionais os artigos 11, 

12 e 13 da Lei Estadual nº 10.236/2014 e Decreto Estadual nº 30/2015, 

atribuiu ao julgamento os efeitos “ex tunc”. Assim, o requerido lançou 

novamente os tributos na conta corrente da parte Autora. Asseverou que 

pleiteou na via administrativa a nulidade da cobrança em razão da 

prescrição, sendo decidido que, pelo fato da parte Autora ter celebrado 

confissão de dívida essencial à adesão ao FUNEDS, interrompeu a 

prescrição. Finaliza, requerendo a suspensão da exigibilidade dos créditos 

constantes no conta corrente e ainda a regular emissão de certidão 

negativa em favor da parte autora, com apoio nos documentos anexos. A 

tutela antecipada foi indeferida. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação arguindo a preliminar de ausência de interesse de 

agir da autora em face da perda superveniente do objeto da presente 

ação em razão do requerimento de parcelamento administrativo, 

requerendo a extinção do feito sem julgamento do mérito. Sustentou ainda, 

a inexistência de decadência ou prescrição e, no mérito, requereu a 

improcedência da ação. A parte autora não apresentou impugnação. Eis a 

síntese dos fatos. Fundamento. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, por não depender a lide de maior dilação probatória. 

Inicialmente, passo a analisar a alegada falta de interesse de agir da 

autora em razão da perda superveniente do objeto da presente ação 

tendo em visa o parcelamento administrativo. Conforme se vê da inicial, os 

créditos que pretende a autora ver anulados são os que tiveram fato 

gerador em: 01/10/2004; 01/12/2004; 01.02.2005; 01.03.2005; 01.04.2005; 

01.05.2005; 01.06.2005; 01.08.2005; 01.09.2005; 01.10.2005; 01.11.2005; 

01.01.2006; 01.07.2007; 01.05.2009; 01.06.2009; 01.07.2009; 01.08.2009; 

01.09.2009; 01.10.2009; 01.11.2009; 01.12.2009. Considerando os 

documentos trazidos pelo requerido, constato do extrato da consulta do 

parcelamento referente aos períodos de referências: 11/2004; 12/2004; 

02/2005; 03/2005; 04/2005; 05/2005; 06/2005; 07/2005; 08/2005; 09/2005; 

10/2005; 10/2005; 10/2005; 11/2005; 01/2006 e 07/2007, sendo realizado 

o parcelamento sob nº 10888594 em 34 parcelas no dia 15/12/2016. 

Verifico ainda, o parcelamento de nº 10888597, referente aos períodos de 

referências: 05/2009; 06/2009; 07/2009; 07/2009; 08/2009; 09/2009; 

10/2009; 10/2009; 11/2009; 12/2009 e 11/2009, onde foram realizados 

parcelamento em 02 parcelas, o que verifico dos extratos que foram 

devidamente quitadas. Pois bem. A presente demanda visa a inexistência 

dos débitos fiscais constante no extrato da conta corrente. Contudo, 

observo que a inicial foi proposta em 02/12/2016 e, em seguida, no dia 

15/12/2016 a parte autora requereu o parcelamento do débito, voltando a 

parte autora à sua situação como ativa. Se assim é, tem-se pelo 

reconhecimento do débito pelo autor, que acabou por renunciar a qualquer 

defesa em contrário. Em outros termos, a celebração de acordo de 

parcelamento consubstancia reconhecimento do débito, em sua existência 

e em sua extensão, o que é incompatível com o manejo de qualquer via de 

impugnação a seu respeito. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

TRIBUTÁRIO - ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ASSINATURA DE 

TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO - MATÉRIA FÁTICA 

- IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO 

INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO - NECESSIDADE. Conquanto a confissão da dívida não impeça o 

questionamento judicial da obrigação quanto aos seus aspectos jurídicos, 

no entanto, relativamente aos aspectos fáticos, como regra, não se pode 

rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter 

parcelamento de débitos tributários. Nestes termos, o contribuinte, ao 

proceder o parcelamento administrativo do débito impugnado após o 

ajuizamento da ação anulatória, acaba por confessar o mesmo, 

reconhecendo a própria legitimidade da cobrança fiscal, bem como a 

certeza e liquidez da obrigação tributária, descabendo, portanto, qualquer 

discussão quanto ao mérito da respectiva autuação, o que configura a 

perda superveniente do interesse de agir da parte autora. Rejeitada a 

prel iminar e não provido.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0079.14.020965-5/007, Relator(a): Des.(a) Judimar Biber, 3ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 09/08/2018, publicação da súmula em 28/08/2018) 

Anoto, por oportuno, com o parcelamento do débito, de acordo com o 

artigo 151 do CTN, suspenderá a exigibilidade do crédito. De outro lado, os 

débitos fiscais referentes às competências: 05/2009; 06/2009; 07/2009; 

07/2009; 08/2009; 09/2009; 10/2009; 10/2009; 11/2009; 12/2009 e 

11/2009, foram parcelados em 02 parcelas e devidamente quitados. Ante 

o exposto, acolho a preliminar arguida e julgo extinta a presente ação sem 

exame de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do NCPC. A 

parte autora arcará com o pagamento das custas processuais e com os 

honorários advocatícios. E, em relação aos honorários advocatícios, anoto 

que o art. 85, §3º, II do NCPC estabelece o “mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários mínimos”, porém é preciso sempre arbitrar os honorários 

advocatícios em percentual que seja consentâneo com a atuação do 

advogado, não sendo razoável que o valor dos honorários seja 

exorbitante. Assim, observado o princípio da razoabilidade ou da proibição 

do excesso, consagrado no art. 5º, LIV da CF e no art. 8º do NCPC, aliado 

ao lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo para o serviço, fixo os 

honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Havendo 

recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior 

para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, independentemente de ulterior 

despacho. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003508-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMARIA RITA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Nossa Senhora do Livramento, onde se alega que quando da edição da 

Medida Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo 

sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário 

Nacional instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a 
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remuneração dos Autores com base na mesma URV. Sustentou que o 

reajuste não foi observado em seus vencimentos, e pugna pela 

procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública ré a 

incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos. Regularmente citado, a parte 

Ré apresentou contestação, arguindo em preliminar, a prescrição em face 

de termo ''ad quem''. Corolário a isso, alegou que todas as carreiras do 

executivo municipal foram reestruturadas por intermédio da Lei 

Complementar n° 05/2004; e 06/2004 bem como a Lei de Cargos e Salários 

07/2004. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial. Não houve réplica. É o relatório. Decido. O 

feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença. Afasta-se a preliminar de 

mérito de prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica 

de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de 

eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor dos Autores à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve reestruturação da carreira da parte Autora, e se 

esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso 

de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 
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encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003065-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NORMANDIENE ELAINE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA DA SILVA RIBEIRO OAB - MT10242/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Normandiene Elaine Ferreira apresentou ação de cobrança em 

face do Município de Várzea Grande-MT, alegando que foi contratada no 

período de 02/05/2011 a 23/11/2011 como técnica de nível superior e 

também em 02/01/2014 a 30/04/2015 no cargo em comissão de assessor 

técnico DGA-06. Finaliza, requerendo o pagamento das verbas rescisórias 

dos mencionados períodos, com apoio nos documentos anexados. 

Determinada a citação do requerido, o mesmo apresentou defesa arguindo 

a incompetência em razão do valor da causa, a prescrição e no mérito 

pugnou pela improcedência da ação. Em seguida, a parte autora 

apresentou impugnação. É o relatório. Fundamento. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, por não depender a lide de maior 

dilação probatória. Trata-se de pedido de pagamento de diferenças das 

verbas rescisórias, requerido pela parte Autora em face do Requerido no 

período de 02/05/2011 a 23/11/2011 como técnica de nível superior e 

também em 02/01/2014 a 30/04/2015, no cargo em comissão de assessor 

técnico DGA-06. Inicialmente, quanto a alegada incompetência do juízo em 

razão do valor da causa, deixo de acolher, tendo em vista que nas causas 

em que se discute relação entre servidor e o Estado, o Juizado Especial 

da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar a demanda, 

independentemente do valor atribuído à causa, pois, a competência, em 

todos os casos, é do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública. 

Antes, porém, de adentrar o mérito da questão, é necessário que se 

enfrente a preliminar arguida pelo réu consistente na prescrição 

quinquenal de parte do direito invocado, o que passo a fazer a seguir: Em 

se tratando da prescrição quinquenal, assinala o art. 7º, XXIX, da 

Constituição Federal estabelece que: “São direitos dos trabalhadores 

urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social: (...) XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de 

trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores 

urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de 

trabalho;” Inobstante a regra constitucional alusiva aos trabalhadores em 

geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, 

em se tratando de ação promovida contra a Fazenda Pública aplicam-se, 

no tocante à prescrição, não só as regras previstas no Código Civil, mas 

também as contidas no Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 

4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: 

“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, 

contados da data do ato ou fato do que se originarem” O Decreto-lei n. 

4.597/42 estende essa regra também às autarquias e fundações públicas, 

como se vê no seu art. 2º: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, 

que regula a prescrição qüinqüenal, abrange as dívidas passivas das 

autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos 

mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude 

de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e 

ação contra os mesmos.” Sobre a incidência da prescrição quinquenal nas 

pretensões formuladas contra a Fazenda Pública vale registrar, como 

resumo do tema, a Súmula 107 do TFR, que assim dispõe: “A ação de 

cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à 

prescrição quinquenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32.” No caso dos 

autos em que se está diante de créditos de prestações sucessivas, a 

contagem do prazo prescricional alcançará apenas as parcelas já 

vencidas antes dos 5 anos. Assim, tendo a ação sido proposta em 

28/04/2017, verifico que as prestações anteriores a 28/04/2012, estão 

prescritas. Diante do conjunto probatório, conclui-se que o primeiro 

período laborado pela parte autora encontra-se acobertado pela 

prescrição. Ao analisar o segundo período, constato que a parte autora 

ocupou cargo em comissão, sendo que os direitos pretendidos 

encontram-se previstos no artigo 7º, tratando-se de garantia 

constitucional assegurada a todos os trabalhadores: “Art. 7º São direitos 

dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 

de sua condição social: (...) VIII - décimo terceiro salário com base na 

remuneração integral ou no valor da aposentadoria; (...) XVII - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

salário normal;” O referido dispositivo legal não estabeleceu qualquer 

distinção entre trabalhadores celetistas, ocupantes de cargos efetivos ou 

em comissão. Desta forma, patente o direito da parte Requerente, que 

ocupou cargo em comissão no Município no período de 02/01/2014 a 

30/04/2015, ao gozo de férias e 13º salário. Infere-se dos documentos 

que a municipalidade efetuou o pagamento do 1/3 constitucional de férias 

no período de maio/2014. Por sua vez, verifico que a requerente não 

recebeu férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional referente 

ao ano de 2015 e nem mesmo o 13º salário proporcional referente ao ano 

de 2015. Posto isso, julgo procedente, em parte, o pedido formulado na 

presente ação, para reconhecer o direito ao recebimento de férias 

proporcionais acrescidas de 1/3 referente ao ano de 2015 e 13º salário 

proporcional do ano de 2015. Como consequência, condeno o Município de 

Várzea Grande a pagar a verba indenizatória e salarial supracitada, sendo 

que os valores devidos serão oportunamente liquidados e deduzidos dos 

eventualmente já pagos, declarando, por fim, extinto o processo, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Os juros de mora e 

atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios 

a partir da citação calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do 

disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária incidirá a partir do 

vencimento da obrigação com base no índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com 

decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Deixo de condenar a 

parte ré no pagamento das custas e despesas processuais por ser 

isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. E, em 

relação aos honorários advocatícios, a despeito da liquidez do débito 

(NCPC, art. 85, § 4º, inc. I), fixo no percentual mínimo de 8% sobre valor da 

condenação, a ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da 

causa e o trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de 

cálculo (NCPC, art.85, § 3º, inc. II). Por imposição do disposto no artigo 

496, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, ante o duplo grau de 

jurisdição, submeto a sentença ao reexame necessário pelo Colendo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ante a não exceção do art. 

496, §3º, inciso III, do NCPC), independentemente de eventuais recursos 

voluntários. Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos 

artigos 534 e 535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002947-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELE AUXILIADORA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor) em face do Município de 

Nossa Senhora do Livramento, onde se alega que quando da edição da 

Medida Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo 

sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário 
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Nacional instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a 

remuneração da parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o 

reajuste não foi observado em seus vencimentos, e pugna pela 

procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública ré a 

incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos. Regularmente citado, a parte 

Ré apresentou contestação. Juntou documentos. No mérito, teceu 

considerações acerca dos antecedentes históricos da conversão dos 

vencimentos para a URV. Sustentou competir a parte Autora o ônus de 

provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela improcedência do pedido 

inicial. Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. O feito 

em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida 

nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, 

assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça 

do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial 

quando a sentença determinar a apuração de eventual defasagem em 

fase de liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de 

prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato 

sucessivo, reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de 

eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 
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necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003070-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA LUCIANA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor) em face do Município de 

Nossa Senhora do Livramento, onde se alega que quando da edição da 

Medida Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo 

sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário 

Nacional instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a 

remuneração da parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o 

reajuste não foi observado em seus vencimentos, e pugna pela 

procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública ré a 

incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos. Regularmente citado, a parte 

Ré apresentou contestação. Juntou documentos. No mérito, teceu 

considerações acerca dos antecedentes históricos da conversão dos 

vencimentos para a URV. Sustentou competir a parte Autora o ônus de 

provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela improcedência do pedido 

inicial. Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. O feito 

em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida 

nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, 

assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça 

do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial 

quando a sentença determinar a apuração de eventual defasagem em 

fase de liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de 

prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato 

sucessivo, reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de 

eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 
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se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005573-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA PAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Torno sem efeito a sentença de ID n° 15902605, por corresponder 

sobre processo diverso. Trata-se de ação previdenciária em que a parte 

Autora pretende o benefício de aposentadoria por idade rural. 

Devidamente citada, a parte contrária apresentou contestação, 

impugnando todos os termos da inicial. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. Em instrução foi ouvida a parte Autora e 

inquirida uma testemunha. É o relatório. Fundamento e Decido. O pedido se 

fulcra no artigo 143 da Lei nº 8.213/91, que garante ao trabalhador rural, 

conforme o disposto no artigo 201 da Constituição Federal, aposentadoria 

por idade em valor equivalente a um salário mínimo, tratando-se de 

segurado especial, como preceitua o artigo 11 da mesma lei. A 

Constituição Federal determina aposentadoria aos 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade para o homem, e aos 60 (sessenta) para a mulher, reduzido 

em cinco anos o limite de idade para os trabalhadores rurais de ambos os 

sexos e para aqueles que exerçam suas atividades em regime de 

economia familiar, neste incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o 

pescador artesanal. O referido artigo 143 estabelece como requisito para 

o benefício a comprovação do exercício da atividade como trabalhador 

rural em período anterior ao requerimento do benefício, em número de 

meses idêntico à carência necessária, em consonância com as 

disposições dos artigos 142 e 143 da Lei de Benefícios, ainda que a 

prestação tenha sido descontínua, independentemente de contribuição, 

pelo que inaplicável à espécie a norma do artigo 96 da lei que rege a 

matéria. Estabelecidas tais premissas, passo à análise do caso concreto. 

A parte autora, nascida em 20/07/1933, implementou o requisito etário da 

aposentadoria por idade rural no ano de 2016. Resta aferir se cumpriu o 

requisito relativo ao efetivo exercício de atividade rural, pelo tempo 

correspondente à carência exigida (180 meses para quem completou o 

requisito etário a partir de 2015), até o período imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo ou ao cumprimento do requisito etário. Para a 

comprovação da atividade rural, a parte autora apresentou, em juízo, o 

seguinte documento: certidão de casamento celebrado em 28/04/1954 e 

requerimento solicitado à previdência social. Assim, há um grande vácuo 

documental dentro do período de carência. Deferida a produção de prova 

foi colhido o depoimento pessoal da parte Autora e ouvida a testemunha. 

A parte autora em seu depoimento declarou que residia no município de 

Livramento, comunidade ‘’Tatu’’ sendo caseira de uma fazenda. 

Atualmente, a parte atesta estar morando no bairro Jardim Alá, em Várzea 

Grande, há aproximadamente 10 anos. Afirmou que tem ciência do 

recebimento do benefício do INSS, sendo assistida desde o ano 2000. No 

entanto, alegou que não o estaria recebendo em sua forma integral. 

Afirmou a testemunha Rosalina, vizinha da parte autora, que a mesma 

encontra-se residindo na mesma localidade há aproximadamente 11 anos, 

morando em um lote. Confirmou que a parte anteriormente morava no 

município de ‘’Tatu’’ e que exercia atividade integralmente rural, plantando 

milho, batatas, feijão. Analisando o conjunto probatório, tenho que não há 

início de prova material apta a ensejar o reconhecimento de efetivo labor 

rural no período alegado. Verifico da certidão de casamento onde consta a 

profissão da autora como doméstica, contudo a data do casamento foi em 

28/04/1954 havendo uma grande lacuna documental dentro do período de 

carência. Lado outro, em que pese a contestação, a parte requerida alega 

que a autora não preenche os requisitos para a concessão do benefício, 

tendo em vista que a mesma não satisfez de forma razoável o artigo 142 

do dispositivo legal n° 8.212/9. Corolário a isso, pontua-se a clara 

insuficiência de provas materiais, fato que compromete a tangibilidade dos 

fatos elencados pela autora na inicial. Destarte, não comprovado o 

exercício da atividade rural alegada, pelo prazo de 180 meses, até período 

imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou ao implemento do 

requisito etário, não cabe a concessão do benefício pretendido, tornando 

imperiosa a improcedência do pedido. Diante do exposto, julgo 

improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

NCPC. Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da causa, de 

acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e observando o disposto no 

art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita. Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 

do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

independentemente de ulterior despacho. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002897-39.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY SILVEIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, ROSEMARY SILVEIRA BARBOSA propôs “Ação Ordinária de 

Enquadramento nas Classes de Promoção cumulada com Cobrança de 

Diferenças de Vencimentos” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

alegando, em síntese, pertencer ao quadro de servidores públicos do 

Município de Várzea Grande, lotada na Secretaria Municipal de Educação 

e Cultura, como integrante do quadro de magistério, conforme termos do 

histórico funcional e demais documentos juntados aos autos. Sustenta que 

na condição de professora tem direito à progressão funcional - classe A, 

ano 2004; classe B, ano 2007; e, classe C, ano 2010, sob a forma de 

promoção nas classes, de acordo com os arts. 6º, I, 8º e 9º, da Lei 

Municipal nº 2.361/2001 (Estatuto de Plano de Carreiras do Magistério 

Público de Várzea Grande), o que, todavia, ainda não aconteceu por 

inércia da parte Ré. Afirma que já teve seu direito à progressão funcional, 

de que tratam os arts. 6º, I, 8º e 9º da Lei Municipal nº 2.361/2001, 

reconhecido nos autos do Mandado de Segurança nº 268/2010 (código 

251278), que tramita na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública desta 

comarca. Finaliza, requerendo que a parte Ré promova o correto 

enquadramento nas classes de promoção para todos os fins legais, bem 

como a condenação ao pagamento das diferenças nos seus vencimentos, 

compreendo o período de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do 

mandado de segurança, com apoio nos documentos anexos. Devidamente 

citado, a parte Ré deixou apresentar contestação. Determinada a 
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intimação das partes para especificarem provas, as partes não se 

manifestaram. É o relatório. Fundamento. Decido. Não há questões de fato 

a dirimir que reclamem a produção de provas em audiência ou de índole 

pericial pelo que, com base no art. 335, I, do NCPC, passo à imediata 

apreciação da pretensão deduzida em juízo. Verifico que, por ocasião do 

julgamento do Mandado de Segurança nº 268/2010 (código 251278), em 

sentença foi deferida a segurança, para determinar que a autoridade 

impetrada, ora parte Ré, promova, imediatamente, o enquadramento da 

impetrante, nas classes, na forma pedida na inicial, com efeitos 

financeiros a partir da impetração, em momento único. A sentença foi 

prolatada em 13/08/2012 e a ordem até a presente data não há 

informações nos autos de que foi cumprida. De mais em mais, no tocante a 

prescrição e da eficácia positiva da coisa julgada material é sabido que a 

impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo 

prescricional de modo que, tão somente após o trânsito em julgado da 

decisão nele proferida, é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária 

para cobrança do crédito referente ao quinquênio que antecedeu a 

propositura do ‘writ’. E flui novamente o prazo de prescrição do trânsito 

em julgado pela metade, isto é, 2 anos e 6 meses, “in verbis”: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA 

DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE 

SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO REMANESCENTE 

PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDAMUS. 

SÚMULA 83/STJ. 1. Tratando-se de causa interruptiva, advinda do 

ajuizamento de mandado de segurança, o prazo de prescrição para a 

ação de cobrança volta a correr pela metade a partir do último ato 

processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado da 

decisão no mandamus. 2. Consoante o enunciado da Súmula 383/STF, "A 

prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos 

e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco 

anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do 

prazo". 3. No caso dos autos, o termo inicial do prazo prescricional 

iniciou-se em janeiro de 2004, ocorrendo a interrupção com a impetração 

do mandado de segurança em janeiro de 2007, após ter transcorrido a 

primeira metade do lapso quinquenal, e voltou a correr, pela metade, nos 

termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, com o trânsito em julgado da 

decisão da ação mandamental em fevereiro de 2008, findando, assim, em 

2010. Como a presente ação foi ajuizada apenas em fevereiro de 2012, 

indubitável a ocorrência da prescrição, não havendo falar em afronta à 

Súmula 383/STF. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 

1411438/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015). Logo, prescrita não está a ação 

aqui em exame, visto que foi proposta em 03/10/2016 e, portanto, antes de 

escoado o prazo de 2 anos e 6 meses, contado de 15/10/2014. De outra 

banda, atento ao teor da condenação sofrida pela aqui Ré no processo de 

mandado de segurança e que já trânsito em julgado, impossível é deixar de 

acolher a demanda ante a eficácia positiva da coisa julgada material, in 

verbis: “O efeito negativo da coisa julgada opera como ‘exceptio rei 

iudicatae’, ou seja, como defesa para impedir o novo julgamento daquilo 

que já fora decidido na demanda anterior. O efeito positivo, ao contrário, 

corresponde à utilização da coisa julgada propriamente em seu conteúdo, 

tornando-o imperativo o segundo julgamento. Enquanto a ‘exceptio rei 

iudicatate’ é forma de defesa, a ser empregada pelo demandado, o efeito 

positivo da coisa julgada pode ser fundamento de uma segunda demanda. 

(...) Imagine-se que as partes em um dado processo - digamos em uma 

ação confessória de servidão - hajam controvertido tanto a condição de 

proprietário dos prédios litigiosos quanto a existência propriamente dita do 

alegado direito real. Se a sentença reconhecer a procedência da ação, 

condenando o réu a tolerar o exercício do direito de servidão, não poderá 

o autor, por exemplo, numa demanda posterior que o réu primitivo lhe mova 

para exigir-lhe a construção de obras necessárias ao exercício de 

servidão, afirmar que ela não existe, quando sua existência fora 

determinada pela sentença anterior” (SILVA, Olvídio Batista da. Curso de 

Processo Civil. 5. ed. V. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 500). 

E, de fato, “desde a célebre monografia de Keller, é corrente a afirmação 

de que a autoridade da coisa julgada já não tem só uma função negativa 

(consumação da ação), mas também e sobretudo, uma função positiva, 

enquanto obriga ao juiz a reconhecer a existência do julgado em todas as 

suas decisões sobre demandas que pressuponham o julgado; modo de 

ver, aliás, com toda doutrina da coisa julgada (...) tal função positiva, 

assim chamada, da coisa julgada, com esta nada tem a ver, e é 

simplesmente a eficácia natural da sentença” (LIEBMAN, Enrico Túlio. 

Eficácia e autoridade da sentença. Tradução A. Buzaid. Atual. Ada 

Pellegrini Grinover. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984, cit. p. 55). Assim 

sendo, faz jus a parte Autora ao pagamento das diferenças decorrentes 

da concessão da ordem no processo de autos nº 2010/268 (Código 

251278), da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca, 

pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação 

mandamental, no tocante ao enquadramento para classe A, ano 2004; 

classe B, ano 2007, e classe C, ano 2010. De mais em mais, é 

incontroverso que o artigo 9º, § 6º, da Lei Municipal nº 2.361/2001, 

garante-lhe a progressão funcional de forma automática, em caso de 

ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão 

administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido 

ao almejado benefício. “In casu”, diante do conjunto probatório 

apresentado na inicial, demonstra-se que a parte Autora foi admitida no 

serviço público em 29/07/2004, no cargo de Professor, conforme termo de 

posse, e, no decorrer do vínculo estatuário, completou vários interstícios 

de 03 anos, o que lhe conferiu o direito, em 2010, à promoção na classe C. 

Portanto, quando da propositura da inicial, 03/10/2016, já fazia jus à 

progressão funcional e, portanto, ao consequente direito de receber as 

diferenças salariais concernentes a essa progressão, pois está 

comprovado o seu vínculo jurídico com o Município de Várzea Grande, o 

seu tempo de efetivo exercício e a ausência de anotações relativas à 

promoção na carreira, contemplando, assim, os requisitos legais 

necessários à movimentação em sua carreira, enquadrando-se assim, na 

classe A, ano 2004; classe B, ano 2007, e classe C, ano 2010 – objeto do 

“mandamus”. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

na presente ação e, nestes termos, extingo o feito com resolução do 

mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Condeno o Requerido a pagar a parte Autora as diferenças decorrentes 

da concessão da ordem no processo de autos nº 2010/268, código 

251278, da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública desta comarca, 

pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação 

mandamental, bem como ordenar que a parte Ré proceda à progressão 

funcional, classe A, ano 2004; classe B, ano 2007, e classe C, ano 2010, 

com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os 

coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei nº 

2.361/2001. A correção monetária incidirá a partir do vencimento da 

obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado 

em posterior liquidação de sentença. Os juros de mora e atualização 

monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e 

correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do 

Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Deixo de condenar a parte ré no 

pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme 

prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos 

honorários advocatícios, a despeito da liquidez do débito (NCPC, art. 85, § 

4º, inc. I), fixo no percentual mínimo de 8% sobre valor da condenação, a 

ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o 

trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo 

(NCPC, art.85, § 3º, inc. II). Por imposição do disposto no artigo 496, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, ante o duplo grau de jurisdição, 

submeto a sentença ao reexame necessário pelo Colendo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (ante a não exceção do art. 496, §3º, 

inciso III, do NCPC), independentemente de eventuais recursos voluntários. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005343-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE NEIDE FERRAZ DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 719 de 790



VLADIMIR DE LIMA BRANDAO OAB - MT5812/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Nossa Senhora do Livramento, onde se alega que quando da edição da 

Medida Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo 

sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário 

Nacional instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a 

remuneração dos Autores com base na mesma URV. Sustentou que o 

reajuste não foi observado em seus vencimentos, e pugna pela 

procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública ré a 

incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos. Regularmente citado, a parte 

Ré deixou correr o prazo sem se manifestar , conforme certidão anexa de 

Id n°15531856. Não houve réplica. É o relatório. Decido. O feito em questão 

comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a preliminar de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor dos Autores à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) somente na liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de 

condenar a parte Ré, nas custas e despesas processuais por ser ela 

isenta, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e 

condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do 

§2º do NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 

370). Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de 

mérito com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. 

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Os juros de mora e 

atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F 

da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e 

correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do 

Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 
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interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009512-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EJM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos, na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando novamente a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida sob ID n. 13604979. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

VÁRZEA GRANDE, 31 de outubro de 2018. Emerson Botelho de Campos 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001793-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, Diante do teor da petição retro, redesigno a audiência de instrução 

para o dia 19.2.2019, às 15h45min. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006388-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERENILDA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Diante do desinteresse da parte autora demonstrado 

expressamente na peça retro (Id. 15737999) quanto à realização da 

audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, cancelo a 

audiência designada na decisão anterior. Quanto ao início do prazo para 

defesa, segundo prevê o art. 335, II, do CPC, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo será a 

data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 

334, § 4º, I, do referido instituto processual civil. Na hipótese dos autos, o 

Município protocolou ofício perante este Juízo há bastante tempo 

demonstrando seu desinteresse na referida audiência em relação a todos 

os processos, inclusive os novos eventualmente distribuídos, como neste 

caso. Assim, o prazo para defesa terá início a partir de sua citação ou, 

então, caso esta já tenha sido realizada, da ciência deste despacho. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003198-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA JOSE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Cumpra-se o ordenado no Termo de Audiência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001388-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIO HOLARIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Cumpra-se o ordenado no Termo de Audiência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001388-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIO HOLARIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Cumpra-se o ordenado no Termo de Audiência.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376737 Nr: 24352-48.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA TOSTES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SOUZA TOSTES & CIA LTDA, CNPJ: 

03923310000176. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de SOUZA 

TOSTES & CIA LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de descumprimento de obrigação tributária acessória, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7637/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/05/2014

 - Valor Total: R$203.541,80 - Valor Atualizado: R$202.041,80 - Valor 

Honorários: R$1.500,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 
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parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais embargos.Decorrido 

em branco o prazo, nomeio-lhe, como curador especial, o ilustre Defensor 

Público que atua perante esta vara especializada, a quem deverá ser dada 

vista dos autos para, querendo, opor embargos no prazo legal.Intime-se. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 31 de outubro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 273175 Nr: 15568-87.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDA LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gestor do Sistema Único de saude- Gestão 

Plena, GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ESTADO DE MATO 

GROSSO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX JOSÉ SILVA - 

OAB:OAB/MT 9053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

 Em petição retro, o Estado de Mato Grosso alega que o valor da multa foi 

pago em sua integralidade pelo Município de Várzea Grande e diz que a 

verba honorária foi fixada apenas em desfavor do ente público municipal, 

pugnando pela extinção da execução.

 Quanto ao valor da multa, impende esclarecer que, ao contrário do 

afirmado, verifica-se que a RPV liquidada pelo ente público municipal diz 

repeito tão somente à sua cota parte do débito, vez que a multa de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizada, somou o montante de 

20.229,78 (vinte mil, duzentos e vinte e nove reais e setenta e oito 

centavos), segundo se infere do cálculo de fl. 190, não havendo portanto, 

que se falar em extinção da execução.

 Por outro lado, razão assiste ao Estado quando este diz não lhe ser 

imputável o pagamento da verba honorária cobrada na execução, vez que 

esta fora fixada nos embargos à execução propostos pelo Município de 

Várzea Grande, cabendo, pois, a este o pagamento do valor em sua 

integralidade.

 Diante do exposto, determino seja excluída da referida cobrança o valor 

dos honorários, devendo, após, ser intimado o Estado de Mato Grosso 

para pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de sequestro de 

valores.

 Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito quando à 

diferença dos honorários.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 342152 Nr: 9640-53.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISA TAMIKO TOKASHIKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:MT 13.873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Verifica-se que houve erro de digitação na decisão retro, mais 

especificamente no último parágrafo, onde deveria ter constado "(...) 

determino seja intimado o ente público estadual (...)" ao invés de ente 

público municipal.

 Desta feita, retifico a decisão apenas no que se refere ao último 

parágrafo, apenas para corrigir o ente público a ser intimado.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 333038 Nr: 1690-90.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALES TANCREDO MACIEL COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PRIETO - OAB:MT 

7.360-B, PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - OAB:22531/O, RAFAEL 

CATISTE TENÓRIO - OAB:MT 16.331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Verifica-se que houve erro de digitação na decisão retro, mais 

especificamente no último parágrafo, onde deveria ter constado "(...) 

determino seja intimado o ente público estadual (...)" ao invés de ente 

público municipal.

 Desta feita, retifico a decisão apenas no que se refere ao último 

parágrafo, apenas para corrigir o ente público a ser intimado.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 332008 Nr: 760-72.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:MT 19.716/O, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - 

OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil, 

designada para o dia 12/12/2018, às 17:30min, na Rua Joaquim Murtinho, 

610, Cuiabá/MT, no escritório do Sr. Perito Bento Cassiano de Oliveira. Cel. 

9.9956.1344

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 339464 Nr: 7513-45.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINOR ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BELUSSI MIRANDA - 

OAB:7410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil, 

designada para o dia 23/11/2018, às 17h, na sala de convivência do 

Fórum da Comarca de Várzea Grande/MT, perito nomeado nos autos Osni 

Pereira de Moraes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 337602 Nr: 5892-13.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA EMELITA DELGADO SILVA, DENIZE DA 

COSTA SILVA, LENIR IZABEL DE FIGUEIREDO E SILVA, JUILTON MIRANDA 

DA SILVA, FATIMA CARMO SILVA, GREISE REGINA SILVA, MARILDES DE 

ASSIS CORREA, RITA BISPO DE ALMEIDA, SEBASTIANA GUIMARÃES DE 

OLIVEIRA, SALMA MARIA FERREIRA DE ALMEIDA, MARIA DAS GRAÇAS 

DE ABREU VASCONI, SELMA SIQUEIRA DA SILVA, LEONI TOPOLNIAK 

OLIVEIRA, MARLI GUIMARÃES DE OLIVEIRA, SONIA MARIA SIMÕES 

MONTEIRO, VERACI DA SILVA BUENO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - 

OAB:OAB/MT10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil, 

designada para o dia 12/12/2018, às 17:30H, na Rua Joaquim Murtinho, 

610, Cuiabá/MT, no escritório do Sr. Perito Bento Cassiano de Oliveira. Cel. 

9.9956.1344

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 332003 Nr: 755-50.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINEIDE ALVES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil, 

designada para o dia 07/12/2018, às 17h, na sala de convivência do 

Fórum da Comarca de Várzea Grande/MT, perito nomeado nos autos Osni 

Pereira de Moraes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 413366 Nr: 18559-94.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYSA AMARAL AYOUB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:18314/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil, 

designada para o dia 12/12/2018, às 17:30min, na Rua Joaquim Murtinho, 

610, Cuiabá/MT, no escritório do Sr. Perito Bento Cassiano de Oliveira. Cel. 

9.9956.1344, devendo a parte fazer comparecer o assistente técnico 

indicado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 329245 Nr: 25559-19.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR GERMANO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil, 

designada para o dia 23/11/2018, às 17h, na sala de convivência do 

Fórum da Comarca de Várzea Grande/MT, perito nomeado nos autos Osni 

Pereira de Moraes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 438431 Nr: 5930-54.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFRANIO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALFRANIO BATISTA DA SILVA 

- OAB:14010/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427427 Nr: 25916-28.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.DAMARIS ARAUJO-ME, ADRIANI DAMARIS 

ARAUJO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A.DAMARIS ARAUJO-ME, CNPJ: 

05990500000131, Inscrição Estadual: 133187500 e atualmente em local 

incerto e não sabido ADRIANI DAMARIS ARAUJO SOUZA, Cpf: 

79307680159, Rg: 1036762-4, Filiação: José Antonio Araujo e Adenil Paes 

da Conceição, data de nascimento: 23/11/1972, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), Telefone (65)3684-8464. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

A.DAMARIS ARAUJO-ME e ADRIANI DAMARIS ARAUJO SOUZA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de falta de emissão de 

documento fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 5140/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/04/2015

 - Valor Total: R$71.288,86 - Valor Atualizado: R$71.288,86 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos,Cumpra-se o pedido retro, conforme já 

ordenado no despacho de fl. 22. OBSERVAÇÃO: EM CASO DE REVELIA 

SERÁ NOMEADA A DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL 

(ARTIGO 257 DO CPC).

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 22 de outubro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431114 Nr: 1573-31.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. CRISTINA VALENTINI KARKOSKI, MARIA 

CRISTINA VALENTINI KARKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M. CRISTINA VALENTINI KARKOSKI, 

CNPJ: 07928552000103 e atualmente em local incerto e não sabido MARIA 

CRISTINA VALENTINI KARKOSKI, Cpf: 02909378683, Rg: M 5.554206, 

Filiação: Helton Valentini e de Irene Correa Valentini, brasileiro(a), 

casado(a), comerciante, Telefone 9210.9488. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/01/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de M. 

CRISTINA VALENTINI KARKOSKI e MARIA CRISTINA VALENTINI 

KARKOSKI, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

irregularidade de escrituração, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 9541/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/04/2015

 - Valor Total: R$20.653,22 - Valor Atualizado: R$20.653,22 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais embargos.Decorrido 

em branco o prazo, nomeio-lhe, como curador especial, o ilustre Defensor 

Público que atua perante esta vara especializada, a quem deverá ser dada 

vista dos autos para, querendo, opor embargos no prazo legal.Intime-se. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 25 de outubro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 247905 Nr: 7585-71.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO SANTOS, LUIZA DIAS DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870, Suyan Magalhães de Lima - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cumpra-se o ordenado no Termo de Audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 256494 Nr: 14816-52.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA GUILHERMINA DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, FABIANO GODA - OAB:7188, SILVANA DA SILVA TOLEDO - 

OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte ré para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre os 

documentos carreados pela autora em audiência, nos termos do art. 437, 

§1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 334097 Nr: 2670-37.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:MT 19.716, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - 

OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil, 

designada para o dia 07/12/2018, às 17h, na sala de convivência do 

Fórum da Comarca de Várzea Grande/MT, perito nomeado nos autos Osni 

Pereira de Moraes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 370435 Nr: 19753-66.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FÁTIMA DA SILVA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12432, Jackson Pellizzari - OAB:13831, OTAVIO GUIMARÃES 

REZENDE - OAB:OAB/MT-10920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 268/278 no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria do Município.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 330524 Nr: 26829-78.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO LEITE DE BARROS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO NÜHL - 

OAB:OAB/MT 5.719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 407/423 no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria do Município.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 403613 Nr: 13225-79.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAÇÕES MG IND. COM. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MADALENA TEIXEIRA - 

OAB:13018, SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - OAB:10332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGUES ALVES 

REAL - OAB:15434-0

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte embargante para, querendo, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias
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 Cod. Proc.: 330994 Nr: 27286-13.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES ALVEZ, ANA BARROS 

DO NASCIMENTO RIBOLI, EDÉZIA DOMINGAS AMORIM DOS SANTOS, 

GERVADO BUENO DE BARROS, ELIZABETH DE ALMEIDA SILVA, LUZENIL 

NUNES DE SOUZA SILVA, ANDERSON SILVA BLANCO, MARCIA MARIA 

JOSÉ DE CAMPOS, ROMILDA VENÂNCIO, MARILZA MOREIRA SILVA 

FOGAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejango Riber Oliveira Campos 

- OAB:8874-B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - OAB:12464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 627/679 no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria do Município.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009510-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GOMES DUTRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO BASSO OAB - MT21542/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009510-07.2018.8.11.0002. IMPETRANTE: JANAINA GOMES DUTRA 

IMPETRADO: PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 

DE MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos, etc. Constata-se, de plano, a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente writ, em 

face da existência de óbice legal intransponível, ou seja, a sede da 

autoridade indicada como coatora é quem fixa competência para 

processar e julgar a espécie. Assim, DECLINO de minha competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar o presente mandamus, em 

favor de uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública da Comarca 

de Cuiabá, para onde determino a remessa deste processo. Proceda-se 

às anotações e baixas de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 22 de outubro de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009653-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BELARMINO JUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009653-93.2018.8.11.0002. REQUERENTE: PEDRO BELARMINO JUSTINO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se o Requerido para, querendo, 

responder a presente ação, no prazo legal (artigos 335 e 183 do CPC). 

Vindo resposta do requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se 

vista à parte requerente para, querendo, impugnar no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 24 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009308-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSO FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT0003342S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009308-30.2018.8.11.0002. REQUERENTE: LUBRIPEL LUBRIFICANTES E 

PECAS LTDA - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 do 

Código de Processo Civil. Postergo o pedido da tutela antecipada, tendo 

em vista que o bom senso e a prudência recomendam seja ouvida a parte 

requerida, pois nesta fase ainda não estão evidenciados, de plano, os 

requisitos autorizadores da medida pleiteada. Posto isso, determino a 

citação do requerido para, querendo, responder a presente ação, no 

prazo legal (artigos 335 e 183 do CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 19 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007699-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO DE BRITO CORREA DA ROCHA (IMPETRANTE)

JACKSON ROSA DO NASCIMENTO GONCALVES (IMPETRANTE)

LEONARD NICOLLAS DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT23446/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007699-12.2018.8.11.0002. IMPETRANTE: JACKSON ROSA DO 

NASCIMENTO GONCALVES, EURICO DE BRITO CORREA DA ROCHA, 

LEONARD NICOLLAS DE OLIVEIRA IMPETRADO: PROCURADORIA GERAL 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Nos termos do artigo 7º, I, da 

Lei 12.016/2009, notifique-se a parte impetrada para prestar informações, 

no prazo legal. Após, voltem-me conclusos para a apreciação da liminar 

almejada. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 22 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000451-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO REINALDO TEIXEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY AMARAL DE ANDRADE OAB - MT24017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ROSA TAVEIRA - PRESIDENTE DO MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MT PREV (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000451-92.2018.8.11.0002. IMPETRANTE: ANTONIO REINALDO TEIXEIRA 

IMPETRADO: RONALDO ROSA TAVEIRA - PRESIDENTE DO MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MT PREV Vistos. Notifique-se a autoridade 

coatora do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via com as 

cópias dos documentos, a fim de que preste as informações, no prazo de 

dez dias. Após, conclusos para sentença. VÁRZEA GRANDE, 22 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000852-62.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VENTURA DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS TADEU MAGALHAES OAB - MT0014827A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto de Assistência à saúde dos Servidores (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000852-62.2016.8.11.0002. AUTOR(A): JOSE VENTURA DE 

MAGALHAES RÉU: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES Vistos. Ante o lapso temporal, manifeste-se a parte 

requerente. Int. VÁRZEA GRANDE, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008949-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MONTEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

ARLUSA MATTOS FREITAS MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERMEVAL INACIO DA CRUZ NETO OAB - MT23135/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008949-80.2018.8.11.0002. AUTOR(A): FABIO MONTEIRO DA SILVA, 

ARLUSA MATTOS FREITAS MONTEIRO RÉU: TRES IRMAOS ENGENHARIA 

LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita. Citem-se os Requeridos para, querendo, responderem a presente 

ação, no prazo legal (artigos 335 e 183 do CPC). Vindo resposta do 

requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à parte 

requerente para, querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009651-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JOSE BACELAR DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CERANTOLA OAB - MT12738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009651-26.2018.8.11.0002. AUTOR(A): MARCELO JOSE BACELAR DE 

MELO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se o Requerido para, querendo, 

responder a presente ação, no prazo legal (artigos 335 e 183 do CPC). 

Vindo resposta do requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se 

vista à parte requerente para, querendo, impugnar no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 24 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009750-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA OAB - 038.840.278-40 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009750-93.2018.8.11.0002. EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA 

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROCURADOR: MONICA 

PAGLIUSO SIQUEIRA Vistos. Por determinação do E. Tribunal de Justiça e 

para facilitar o manuseio, apensem-se estes autos ao processo físico de 

nº 17463-44.2015.811.0002 - Código 411491. Outrossim, intime-se a parte 

embargante para comprovar o pagamento das custas. Arquivem-se com 

as baixas e procedimentos legais. Às providências. Cumpra-se. VÁRZEA 

GRANDE, 26 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009472-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RAMAO ANDREOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009472-92.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ROSANGELA RAMAO 

ANDREOTTI REQUERIDO: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE Vistos. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se o Requerido para, querendo, 

responder a presente ação, no prazo legal (artigos 335 e 183 do CPC). 

Vindo resposta do requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se 

vista à parte requerente para, querendo, impugnar no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 22 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 420039 Nr: 22024-14.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CEZÁRIA DE CASTRO GONZALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDNEI GONZALES DE CASTRO, ELIZETE 

ALVES NASCIMENTO BRAGA, INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE 

DOS SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogerio Naves da Silva - 

OAB:13.663

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 255/256.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 338766 Nr: 6927-08.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER MERCESDA DA CUNHA, GEGLIANE MARQUES 

DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - POR MEIO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes para apresentarem as suas derradeiras apelações.

Após, conclusos para a sentença.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 545666 Nr: 12748-51.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELZINHA DA SILVA BELIZÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPALIDADE DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:OAB/MT 12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Manifestem-se as partes acerca da proposta de honorários às fls. 14/17.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho
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 Cod. Proc.: 279660 Nr: 23472-61.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARAZUL AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM 

- OAB:4656, THIAGO RIBEIRO - OAB:13293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Concedo o prazo de 10 (dez) dias para as partes, sucessivamente, 

apresentarem as alegações finais.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 451694 Nr: 12606-18.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOMINGAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Htaissa Estela Rodrigues 

Lozada - OAB:17.807, LILIAN CALDAS RODRIGUES - OAB:18838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se o retorno dos autos de nº10733-62.2016.811.0002 e, após, 

cumpra-se o despacho de fl. 90.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 349193 Nr: 15194-66.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIELZO DA COSTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:98048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Chamo o feito à ordem e revogo a decisão de fl. 20, tendo em vista que os 

embargos à execução foram opostos tempestivamente.

Posto isso, aguarde-se o deslinde dos embargos à execução.

Às providencias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 542440 Nr: 11058-84.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTÉRICA IPIRANGA LTDA, LÚCIO PEREIRA DE 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606, 

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - OAB:6953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O artigo 234 do CPC dispõe que os autos devem ser restituídos no prazo 

da prática do ato, podendo o advogado ser intimado para realizar a 

devolução, bem como que, caso não devolva, perderá o direito à vista fora 

do cartório e incorrerá em multa.

Desse modo, indefiro o pedido de fls. 297/302, tendo em vista que além da 

ausência de intimação do requerido, não há que se falar em 

desentranhamento da petição como modo de reprimenda de devolução 

tardia.

Outrossim, intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação, bem como especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 433621 Nr: 3171-20.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Manifeste-se a parte autora para, requerer o que de direito, no prazo legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 299361 Nr: 19963-88.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO BASILIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI RONQUE - OAB:15937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de “Ação de Revisional de Benefício Previdenciário” em que 

ADELINO BASÍLIO DA COSTA apresentou em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, requerendo a revisão do benefício 

da parte autora.

 A inicial veio instruída com documentos, fls. 16/23. Contestação às fls. 

27/33.

 Oportunizado a dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção (fl.67), 

o patrono deixou o prazo transcorrer in albis, conforme certidão de fl.69.

 É o sucinto relatório

Fundamento. Decido.

Assim, entendo não ter interesse em dar continuidade ao processo. Posto 

isto, não há mais questões a serem dirimidas nesta ação nem motivos para 

postergar a demanda.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art.485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Após o trânsito em julgado, proceda-se com baixa de estilo e arquive-se 

com as cautelas legais.

Custas “ex lege”.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 265201 Nr: 4802-72.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA CRISTINA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Manifeste-se a parte autora acerca dos documentos de fl.92/94, no prazo 

legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 398423 Nr: 10499-35.2015.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOÃO MADUREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA DA SECRETARIA 

ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:18314, RODOLFO GERMANO TAQUES - OAB:18242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que no Recurso Especial nº 1.163.020/RS foi determinada a 

suspensão de todas as ações que versem sobre a inclusão/exclusão das 

tarifas (TUSD/TUST) da base de cálculo do ICMS-energia elétrica, inexiste 

outra medida a ser tomada ao caso senão suspender o presente feito.

Assim, suspendo o presente feito até o julgamento final do referido 

recurso ou até deliberação da corte superior em sentido contrário.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 95343 Nr: 4890-86.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLASTICA AGOSTINHA DA SILVA, MARIA 

DOMINGAS DA SILVA, NADIR IZAIL DA SILVA, ALBERTINA EVA DA 

SILVA, EUGENIA BISPO DE ALMEIDA, BENEDITA TEREZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. ANDRÉ GONÇALVES 

MELADO - OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos, intimando o advogado da parte autora a 

juntar aos autos planilha atualizada com os valores de cada herdeiro 

contendo, valor do exercício anterior, valor do exercício corrente e número 

de parcelas do exercício corrente, para preenchimento do formulario do 

RPV de cada um.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 376695 Nr: 24310-96.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE PETRÓLEO F. CORREA LTDA, 

SUELI FLORIPES COLOMBARI, FERNANDO MARCOS MINOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240

 Vistos,

 Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual, 

perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão de Inscrição de 

Dívida.

 A parte Exequente pugnou pela extinção do processo com fundamento no 

art. 924, II do CPC, bem como pelo levantamento de eventuais penhoras 

existentes.

 É a síntese.

 Fundamento e Decido.

Restou demonstrado que a liquidação do débito ocorreu durante o curso 

do processo de execução, impondo-se desta forma a extinção do 

presente feito em razão da parte devedora satisfazer a obrigação.

Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 487, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o presente feito, com julgamento de mérito, visto que a parte executada 

nada mais deve à Fazenda Pública.

Sem condenação de honorários advocatícios, porém com a condenação 

das custas processuais a encargo do executado.

Proceda-se o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como, 

desbloqueio de contas e restrições de veículos.

 Após o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquivem-se.

P. R. I.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263573 Nr: 3498-38.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR PARANHOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELLOS - OAB:11323/MT

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDIMAR PARANHOS DA SILVA, Cpf: 

01428504117, Rg: 1741128-9, Filiação: Florencio Paranhos da Silva e de 

Alaene Lems da Silva, data de nascimento: 18/04/1987, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, serviços gerais, Telefone 

(65)99333-7249. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar os acusados Edimar Paranhos da Silva, acima 

qualificados, para comparecer à Sessão de Julgamento pelo Egrégio 

Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, designada para o dia 

27/11/2018 às 13h30min, quando serão julgados pelo Egrégio Tribunal do 

Júri Popular da Comarca de Várzea Grande/MT, devendo comparecer com 

30 (trinta) minutos de antecedência, a fim de facilitar a preparação para a 

sessão de julgamento.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Determino o julgamento para a 

próxima reunião periódica do Tribunal do Júri desta Comarca, obedecendo 

a pauta de julgamentos desta Presidência que atende ao disposto na 

preferência legal do art. 429, do CPP e metas de alinhamento do CNJ.Int.

Advertência: a) Não comparecendo à sessão designada, sem justa causa, 

a parte denunciada (réu), ser-lhe-á decretada a Revelia. b) As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas e demais cominações 

legais (art. 453 e §§ do CPC). c) Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jeferson dos Reis 

Pessoa Jr, digitei.

Várzea Grande, 30 de outubro de 2018

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 305989 Nr: 1724-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERASMO NASCIMENTO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PODEROSO DE SOUZA - 

OAB:P.DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6.656

 Inrtimar Doutor Carlinhos Batista Teles OAB/MT 6.656, defensor Erasmo 

Nascimento Marques, para que tome conhecimento da decisão a seguir 

transcrita: Vistos. Recebo o recurso, eis que tempestivo. Vista as partes 

para o oferecimento de suas razões e contrarrazões, no prazo de 02 

(dois) dias (CPP, art. 588). Finalmente, conclusos os autos para juízo de 

retratação (art. 589, parágrafo único). Int.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 474070 Nr: 23198-24.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, JOSE 

EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, EDERVALDO FREIRE, ALEX JOSE DA 
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SILVA CUNHA, HELBERT DE FRANÇA SILVA, CLAUDIOMAR GARCIA DE 

CARVALHO, JEAN CARLOS DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16.262/MT, BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - OAB:8.938, 

FERNANDA SILVA FERREIRA - OAB:19.770, HERNAN ESCUDERO 

GUTIERREZ - OAB:4.344-A/MT, HEUDER LIMA DE ASSIS - OAB:MT 

20.006/O, IVO MARCELO SPINOLA - OAB:123.731, LAURO GONÇALO 

DA COSTA - OAB:15.304, MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:17092, 

SIMEI DA SILVA BARROS - OAB:11968/MT

 Intimae Doutor Hernan Escudero Gutierrez (OAB/MT 4344-A), constituído 

pelo acusado Claudiomar Garcia de Carvalho, para que no prazo de 

(05)cinco dias indentificar o processo e a AIJ realizada, do qual se copiará 

os áudios .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 474070 Nr: 23198-24.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, JOSE 

EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, EDERVALDO FREIRE, ALEX JOSE DA 

SILVA CUNHA, HELBERT DE FRANÇA SILVA, CLAUDIOMAR GARCIA DE 

CARVALHO, JEAN CARLOS DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16.262/MT, BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - OAB:8.938, 

FERNANDA SILVA FERREIRA - OAB:19.770, HERNAN ESCUDERO 

GUTIERREZ - OAB:4.344-A/MT, HEUDER LIMA DE ASSIS - OAB:MT 

20.006/O, IVO MARCELO SPINOLA - OAB:123.731, LAURO GONÇALO 

DA COSTA - OAB:15.304, MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:17092, 

SIMEI DA SILVA BARROS - OAB:11968/MT

 Intimar o advogado Ivo Marcelo Spínola da rosa (OAB/MT 13.731), 

constituído pelo acusado Alex José da Silva Cunha; o advogado Hernan 

Escudero Gutierrez (OAB/MT 4344-A), constituído pelo acusado 

Claudiomar Garcia de Carvalho; o advogado Heuder Lima de Assis 

(OAB/MT 20.006), constituído pelo acusado Edervaldo Freire; o advogado 

Bibiano Pereira Leite Neto (OAB/MT 8938), constituído pelo acusado 

Helbert de França Silva; o advogado Alaertt Rodrigues da Silva (OAB/MT 

16.262), constituído pelo acusado Jean Carlos da Costa Silva; e o 

advogado Lauro Gonçalo da Costa (OAB/MT 15.304), constituído pelos 

acusados José Edmilson Pires dos Santos e José Francisco Carvalho 

Pereira, para que manifeste acerca das testemunhas no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 78893 Nr: 1294-31.2005.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443

 Intimar Doutor Marcelo Felicio Garcia OAB/MT 7297 e Doutor Anibal Felicio 

Garcia Neto OAB/MT 11.443, defensor de Sérgio Nunes da Silva, para que 

tome conhecimento da decisão a seguir transcrita: VISTOS ETC.A despeito 

da petição de fl. 528, verifica-se que os doutos advogados, subscritores 

do referido petitório, não anexaram aos autos o comprovante de 

notificação do seu cliente, que atesta a comunicação sobre a revogação 

do mandato que lhes foi outorgado, conforme preceitua o art. 112 do 

Código de Processo Civil.

Desta feita, intimem-se os causídicos para, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, anexar aos autos o comprovante de notificação da renúncia 

informada à fl. 528, sob a advertência de que, em caso negativo, 

continuará exercendo a defesa do acusado Sergio Nunes da Silva, sob 

pena de incorrer em infração disciplinar (art. 34, XI do EOAB). Decorrido o 

prazo, certifique-se e tragam conclusos. Ademais, sem prejuízo do acima 

exposto, expeça-se o necessário para a realização do júri. Às 

providências. Várzea Grande/MT, 29 de outubro de 2018.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 283883 Nr: 2810-42.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO COSTA 

MATTOSO - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - 

OAB:5638

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO PEDRO DE SANTANA, Rg: 

2277296-0, Filiação: Eva Maria de Santana, data de nascimento: 

24/06/1993, brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, Telefone 9929 - 

3740. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar os acusados João Pedro de Santana, acima 

qualificados, para comparecer à Sessão de Julgamento pelo Egrégio 

Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, designada para o dia 

27/11/2018 às 13h30min, quando serão julgados pelo Egrégio Tribunal do 

Júri Popular da Comarca de Várzea Grande/MT, devendo comparecer com 

30 (trinta) minutos de antecedência, a fim de facilitar a preparação para a 

sessão de julgamento.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Determino o julgamento para a 

próxima reunião periódica do Tribunal do Júri desta Comarca, obedecendo 

a pauta de julgamentos desta Presidência que atende ao disposto na 

preferência legal do art. 429, do CPP e metas de alinhamento do CNJ.Int.

Advertência: a) Não comparecendo à sessão designada, sem justa causa, 

a parte denunciada (réu), ser-lhe-á decretada a Revelia. b) As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas e demais cominações 

legais (art. 453 e §§ do CPC). c) Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jeferson dos Reis 

Pessoa Jr, digitei.

Várzea Grande, 30 de outubro de 2018

Murilo Moura Mesquita Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 263573 Nr: 3498-38.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR PARANHOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELLOS - OAB:11323/MT

 Intimar o advogado William Marcos Vasconcelos (OAB/MT 11.323), 

defensor do acusado Edimar Paranhos da Silva, para comparecer à 

Sessão de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de 

Várzea Grande, designada para o dia 27/11/2018 às 13h30min, devendo 

comparecer com 30 (trinta) minutos de antecedência, a fim de facilitar a 

preparação para a sessão de julgamento, cientificando-o que deverá 

trazer a testemunha "Bufe" independentemente de intimação, conforme 

expressamente afirmado às fls. 269.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297527 Nr: 17971-92.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVAN FRANÇA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GERMANA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 8077

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDVAN FRANÇA DE SOUZA, Rg: 
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211149267, Filiação: Ronize Gusmao de França e Elias Evangelista de 

Souza, data de nascimento: 08/04/1992, brasileiro(a), natural de Várzea 

Grande-MT, solteiro(a), motorista. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar os acusados Edvan França de Souza, acima 

qualificados, para comparecer à Sessão de Julgamento pelo Egrégio 

Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, designada para o dia 

28/11/2018 às 13h30min, quando serão julgados pelo Egrégio Tribunal do 

Júri Popular da Comarca de Várzea Grande/MT, devendo comparecer com 

30 (trinta) minutos de antecedência, a fim de facilitar a preparação para a 

sessão de julgamento.

Despacho/Decisão: Vistos.RELATÓRIO DO PROCESSO:O Ministério 

Público Estadual denunciou EDVAM FRANÇA DE SOUZA, qual. nos autos, 

como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, pois 

no dia 12 de agosto de 2012, por volta das 01hh00min, na Avenida Júlio 

Muller, nesta cidade, por motivação fútil e mediante recurso que dificultou 

a impossibilitou a defesa da vítima, desferiu disparos de arma de fogo 

contra Ewerton da Silva Amaral, ceifando lhe a vida. A denúncia foi 

recebida, o réu foi citado e apresentou sua resposta à acusação (pp. 74 e 

83/85).Durante a instrução criminal foram inquiridas cinco testemunhas 

arroladas pela acusação, três testemunhas arroladas pela defesa e 

interrogado o acusado (pp. 119/123 e 131/134).Em alegações finais, o 

Ministério Público requer a pronúncia do acusado, admitindo-se o 

julgamento pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado, art. 121, §2º, II e 

IV, do CP. A defesa, por sua vez, requer a impronuncia, aduzindo 

insuficiência de provas e, alternativamente, postulou a absolvição do réu, 

ante a atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, VI ou VII, do CPP.O 

acusado foi pronunciado nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do Código 

Penal.É o relatório, nos termos do art. 423, II, do Código de Processo 

Penal.Dou o presente processo por saneado, determinando o julgamento 

para a próxima reunião periódica do Tribunal do Júri desta Comarca, 

obedecendo a pauta de julgamentos desta Presidência que atende ao 

disposto na preferência legal do art. 429, do CPP e metas de alinhamento 

do CNJ.Indefiro a notificação das testemunhas residentes fora da 

Comarca para depor em Plenário (RTs 519/434; 464/349; 558/312; 

559/312), facultada que fica a apresentação de tais testemunhas pelas 

partes.A Srª Gestora providenciará o preparo do presente processo para 

julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo observar e cumprir todas as 

formalidades legais e de estilo.Providencie a escrivania atualização dos 

antecedentes do acusado, assim que incluído em pauta.Int.Várzea 

Grande-MT, 08 de outubro de 2018.Juiz OTÁVIO PEIXOTO

Advertência: a) Não comparecendo à sessão designada, sem justa causa, 

a parte denunciada (réu), ser-lhe-á decretada a Revelia. b) As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas e demais cominações 

legais (art. 453 e §§ do CPC). c) Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jeferson dos Reis 

Pessoa Jr, digitei.

Várzea Grande, 31 de outubro de 2018

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325872 Nr: 22252-57.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262/O, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP DE MT, Herbert Rezende da Silva - OAB:16773

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVERSON RIBAS, Filiação: Iloire 

Terezinha Barreto e Jorge Matosa Ribas, data de nascimento: 13/03/1984, 

brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, solteiro(a), prestadro de serviços. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 550,23 (Quinhentos e cinquenta reais e vinte e 

tres centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante 

Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES 

e IN 10/2014-PRES..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNA GABRIELA 

NEVES BARROS, digitei.

Várzea Grande, 30 de outubro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 391811 Nr: 6444-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA VALESKA DE ASSIS 

DANTAS - OAB:19268/O

 VISTOS EM CORREIÇÃO

SENTENÇA

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de ANDERSON 

RIBEIRO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, tendo-lhe sido imputada a 

conduta tipificada no art. 306, §1º, inc. I da Lei nº 9503/97.

À fls. 68 foi suspenso o processo, pelo prazo de 02 (dois) anos, com 

fundamento no disposto no art. 89 da Lei 9.099/95.

O Ministério Público requereu a extinção da punibilidade do Réu tendo em 

vista o cumprimento integral das condições impostas na suspensão 

condicional do processo (fls. 82).

É O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo o feito sido suspenso em 04/07/2016, pelo prazo de dois anos e, tal 

prazo expirou sem a revogação do benefício, não existem motivos para o 

prosseguimento, vez que diz o art. 89, § 5º da Lei 9.099/95 que, expirado 

o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade.

Pelo exposto, com fundamento no disposto no art. 89, § 5º da Lei 

9.099/95, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANDERSON RIBEIRO DE 

OLIVEIRA, brasileiro, filho deRubens Bernardino de Oliveira e Ires Ribeiro 

de Oliveira nascido aos 14/05/1981, natural de Cuiabá/MT.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 273097 Nr: 15431-08.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO ALVES PEDROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO BRUNO - 

OAB:31758/OAB-MG

 SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra TARCISIO ALVES 

PEDROSA, já qualificado nos autos, tendo-lhe sido imputada a conduta 

tipificada no art. 306, da Lei nº 9.503/97.

A denúncia foi recebida em 22 de novembro de 2011 (fls. 89).

 Em audiência realizada à fls. 133 foi proposta a suspensão condicional do 

processo e, tendo o Réu a aceitado, foi determinado o sobrestamento do 

feito por 02 (dois) anos.

O Ministério Público, à fls.159, pugnou pela extinção da punibilidade do 

Réu, nos termos do art. 89, §5º, da Lei nº 9.099/95.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O artigo 89, §5°, da Lei 9.099/95 prevê uma causa de extinção de 

punibilidade que é o decorrer do prazo da suspensão condicional do 
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processo sem a sua revogação.

 Pelo exposto, considerando-se que o Réu cumpriu as condições 

estabelecidas na proposta apresentada pelo Ministério Público e 

transcorreu o prazo da suspensão sem revogação, nos termos do art. 89, 

§ 5°, da Lei 9.099/95, reconheço a TARCISIO ALVES PEDROSA, já 

qualificado nos autos.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa no Cartório Distribuidor e, após, 

arquivem-se.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 546421 Nr: 13185-92.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ RALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/0, TATIANE FELIPETTO - OAB:13990-B

 ESTADO DE MATO GROSSO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

TERMO DE AUDIÊNCIA

 SEGUNDA VARA CRIMINAL

 26/10/2018 15h20 PROCESSO: 13185-92.2018 CÓD.: 546421

 Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Advogada do Réu (nomeada para o ato): JULIANE SILVA CLAIT DUARTE 

BARBOSA

Réu: ODAIR JOSÉ RALA

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Aberta a audiência, constatada a presença da testemunha JOSÉ 

ANTONIO DE CARLI MATINS, da Advogada nomeada para o ato, bem como 

do Ministério Público. Cientificadas as partes sobre a utilização de registro 

fonográfico digital para a tomada de prova oral, nos termos da Lei 

11.419/2006 e Provimento n° 035/2007-Gab-CGJ, bem como artigo 405, 

§1° do CPP com redação dada pela Lei n° 11.719/2008, bem como foram 

advertidas acerca da vedação da divulgação não autorizada dos registros 

de áudio a pessoas estranhas ao processo. Ouvida a testemunha JOSÉ, 

cujas declarações foram gravadas em áudio/vídeo (DVD anexo). A seguir, 

pela MMa. Juíza foi proferida a seguinte DECISÃO: I – Considerando que a 

testemunha JOSÉ informou que a outra testemunha está viajando a 

trabalho DESIGNO para continuação da audiência o dia 11/12/2018 às 

13h:20min. Requisite-se. II – Tendo em vista a ausência do Advogado do 

Réu nomeio para sua Defesa, somente para este ato, a Advogada Dra. 

JULIANE SILVA CLAIT DUARTE BARBOSA, conforme o disposto no art. 

265, § 2º do CPP. INTIME-SE para os demais atos o Advogado do Réu, Dr. 

DOUGLAS SILAS DE PÁDUA ALVES. III- Saem os abaixo assinados 

devidamente intimados. Nada mais eu, ________ Karina Cristina Teixeira 

Ormond, estagiária, o digitei.

Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Advogada do Réu (nomeada para o ato): JULIANE SILVA CLAIT DUARTE 

BARBOSA

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 243734 Nr: 4864-49.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ LOURENÇO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odila Zorzi - OAB:8.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO ALEXANDER DE 

OLIVEIRA - OAB:16611/MT, Odila Zorzi - OAB:8.619

 Pelo exposto, com fundamento no art. 5º, LVII da Constituição Federal e 

art.386, III, do CPP, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO da 

imputação que nela lhe foi feita, JOSÉ LUIZ LOURENÇO DA SILVA, 

brasileiro, filho de Melquiades Lourenço da Silva e Nadir Ribeiro da Silva, 

nascido aos 25/01/1971, natural de Poconé/MT.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande, 24 de outubro de 2018.MARILZA 

APARECIDA VITÓRIO Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 534786 Nr: 9421-46.2016.811.0042

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TARCISO BASSAN VEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MADUREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECY LUIS DA SILVA - 

OAB:14228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a parte querelante, via DJE, para efetuar o pagamento 

da diligência, após, comprovar através de recibo original juntado aos 

autos, colimando o cumprimento do mandado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 498886 Nr: 13145-47.2017.811.0002

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:10216

 DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Em razão da certidão de fls. 56, INDEFIRO o pedido formulado às fls. 

52.

 Cumpra-se. Intimem-se

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 507280 Nr: 17554-66.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS MARCIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - 

OAB:12285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA 

- OAB:12285

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Isaias Marcio de Carvalho Filiação: Enestina Marcia de 

Carvalho, data de nascimento: 29/12/1976, brasileiro(a), solteiro(a), 

Endereço: Av. Julio Muller, Bairro: Alameda, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-08. 

Resumo final da inicial: (...) Diante do exposto, denuncio, Isaias Marcio de 

Carvalho, solteiro, vigilante, RG 0992733-6 SSP MT, CPF 668.030.041-04 

nascido aos 29/12/1976, natural de Poconé/MT, filho de Benedito Bazilio de 

Carvalho e Ernestina Gonçalves de Carvalho, residente e domiciliada na 

avenida Julio Muller, Kitnet da dona Ilza, próximo ao restaurante Sabor do 

Chefe, Alameda , Várzea Grande-MT, celular (65) 99809-4250, pela 

prática de infração ao art. 129, § 12º, c/c art. 329, caput, e art. 331, 

ambos do Código Penal, (todos em concurso material); requeiro que depois 

de recebida e autuada, seja o denunciado citado para resposta à 

acusação, bem como intimados o denunciado, a vítima e as testemunhas 

abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e 

julgamento, culminando na condenação da mesma às penas cominadas ao 

crime supra.

Decisão/Despacho:

 ESTADO DE MATO GROSSO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

TERMO DE AUDIÊNCIA - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

 2ª VARA CRIMINAL
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 26/10/2018 13h50 Autos n.°: 17554-66.2017 Código: 507280

 Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

Advogado do Réu: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA

Réu: ISAIAS MÁRCIO DE CARVALHO

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Aberta a audiência, constatada a presença do Réu e seu Advogado, bem 

como do Ministério Público. 1) O Advogado do Réu compareceu na 

audiência e informou que o Réu Isaias está em local incerto e não sabido, 

tendo informações de que ele virou andarilho, razão pela qual não 

consegue ter contato com o mesmo. 2) O Ministério Público diante das 

informações da Defesa requer a citação por edital do Réu e após a 

suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP. A MMª. Juíza 

proferiu a seguinte DECISÃO: I – DEFIRO o pedido do Ministério Público 

com esteio no art. 361 do CPP. II- Saiam os abaixo assinados devidamente 

intimados. Nada mais eu, ________ Karina Cristina Teixeira Ormond, 

estagiária, o digitei.

Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

Advogado do Réu: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 538314 Nr: 9048-67.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO DE SOUSA MANGELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o 

réu:ROMULO DE SOUSA MANGELA, suficientemente qualificado nos 

autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, c/c art. 16, caput, 

da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, com as 

implicações da Lei 8.072/1990,..Do concurso material -Tendo em conta o 

que estabelece o art. 69 do Código Penal e sendo ambos os crimes 

hediondos, somo as penas e estabeleço a reprimenda final em 11 (onze) 

anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 851 (oitocentos e 

cinquenta e um) dias multa.Torno a pena definitiva nos moldes acimaFixo o 

regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, 

§ 2º, “a”, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 547487 Nr: 13780-91.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIARA LAURA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: emanuel sempio - 

OAB:25074

 Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR a ré:THIARA 

LAURA DOS SANTOS, suficientemente qualificada nos autos, nas penas 

do art. 33, caput, c/c art. 40, III e V, ambos da lei 11.343/06, com as 

implicações do art. 2º, da Lei 11.343/2006, combinado com art. 65, III, “d”, 

do Código Penal.Passo a dosar a pena –Das circunstâncias judiciais do 

art. 59, do Código Penal são favoráveis a ré: a culpabilidade; o 

antecedente criminal; a conduta social; a personalidade, os motivos; as 

circunstâncias, as consequências e o comportamento, já que não há nos 

autos nada que revele o contrário.A toda evidência deve ser valorada 

desfavoravelmente a natureza da droga, que, nos termos do art. 42 da Lei 

11.343/06 desfavorece completamente a ré, já que transportava cocaína, 

considerada droga extremamente deletéria, demandando maior rigor.A 

quantidade significativa da droga, que deveria ser aqui considerada como 

critério de recrudescimento da pena base, não o será, uma vez que 

utilizada para afastar a minorante prevista do § 4º, do art. 33 da Lei 

11.343/2006, evitando-se a dupla valoração.Por estes motivos, com 

estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c 

art. 2º da Lei 8.072/90 aplico a pena base distanciada do mínimo legal, ou 

seja, em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, já que tal 

circunstância é preponderante (natureza da droga) e determina uma 

valoração mais contundente....Em razão das majorantes previstas no art. 

40, III e V da Lei n. 11.343/2006, elevo a pena em 1/6 (um sexto), 

encontrando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 590 

(quinhentos e noventa) dias multas.Inexistindo nos autos quaisquer 

causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos 

moldes acima.Estabeleço em regime semiaberto para início do cumprimento 

da pena....Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 509531 Nr: 18752-41.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON DOS SANTOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056, TALITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21606/O

 Intimação do advogado devidamente habilitado para manifestação quanto 

a mídia digital juntada aos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 534439 Nr: 6854-94.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO CARMO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONOR ANTONIO 

CHAVES - OAB:24.537/O

 Intimação do Advogado devidamente habilitado nos autos para a 

Audiência de Instrução e Julgamento que foi redesignada para o dia 05 de 

Novembro de 2018 às 15h00 no Fórum desta Comarca.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 486342 Nr: 5841-94.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENE DA COSTA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:MT 14.282, RENAN DOMINGUES BARROS - OAB:18.538

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: 

"Vistos etc. Pelo que se observa a denúncia narra o fato tipificado no ar. 

307 do CP, contudo por equívoco material capitula-o de forma diversa da 

exposta (art. 299, caput, do CP). Após, o órgão acusatório em alegações 

finais, corrigiu o erro. No entanto, apesar de a ré se defender da 

imputação fática e não jurídica, constata-se que o d. advogado, às fls. 

131/139, fundamentou sua defesa exclusivamente com relação ao crime 

descrito no art. 299 do CP, relatando que a conduta da acusada não se 

amolda ao tipo, o que torna ela indefesa neste particular. Assim, converto 

o julgamento em diligência para que, no prazo de cinco dias, o ilustre 

advogado complemente suas alegações finais. Int. Cumpra-se."

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 512396 Nr: 20306-11.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL COSTA DE ALMEIDA, LEONARDO 

AUGUSTO RODRIGUES BRUNO, DEVAIR JOSÉ SOUSA DA SILVA, 

LELSON HENRIQUE LEITE AZEVEDO, WASHINGTON CALIXTO DE LIMA, 

DIOGO DA SILVA NASCIMENTO, WAGNER CALIXTO DE LIMA, ODAIR DE 
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JESUS SILVA, JACKSON DE JESUS VERÍSSIMO, JONATHAN SILVA DE 

MOURA, JEFFERSON DA SILVA VIEIRA, WALISON ROBERTO DA SILVA, 

ALAN JÚNIOR PEREIRA DA SILVA, JOÃO MARCOS DOS SANTOS 

OLIVEIRA, IGOR RAMOS DA SILVA, RAYAN RODRIGUES RIBEIRO, 

CHARLYS AUGUSTO MAGALHÃES, DEJAILTON JOSÉ SOUZA DA SILVA, 

ANDERSON FRANCISCO DE SOUZA SANTOS, OSVALDO MOREIRA 

DELFINO, YURI DIOGO SILVA CARVALHO, IGOR RAMOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elvira Kelli de Almeida Cruz - 

OAB:1864, FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - OAB:15910, 

FERNANDA MENDES PEREIRA - OAB:4455, LAURO GONÇALO DA 

COSTA - OAB:15304/MT, Vilson Batista de Assis - OAB:9222MT

 DRA. FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - OAB/MT 15.910/O; DRA. 

ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - OAB/MT1864; FERNANDA MENDES 

PEREIRA - OAB/MT 4455/O; DR. LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB/MT 

15.304 e KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - OAB/MT24.463/O, da 

sentença de fls. 1937/1947, proferida nos autos acima mencionado.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 524227 Nr: 17520-05.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON DA CRUZ SILVA, JEFFERSON 

STARLLONE DA CONCEIÇÃO NAMORELLI, RODOLFO IAGO DA SILVA, 

LUIS FELIPE JUNIOR ALVES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Denunciado(a): Airton da Cruz Silva, Rg: 1804242-2 SSP MT 

Filiação: Miguel Senes da Silva e Maria Helena da Cruz Silva, data de 

nascimento: 09/03/1991, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT,

 Finalidade:CCITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para apresentar resposta preliminar no prazo 

de 10(dez) dias, (CPP, art. 396), informando-o que deverá fazê-lo por 

advogado, ou declarar, caso não tenha condições de constituir um, o seu 

desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado por este Juízo. 

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº Bairro: Água 

Limpa - Cidade: Várzea Grande-MT - Cep:78125700 - Fone: (65) 

3688-8400.

Resumo da inicial:O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DENUNCIA AIRTON DA CRUZ SILVA COMO INCURSO NAS PENAS DO 

ART. 157, 2º, I E II, DO CP.

Decisão/Despacho:O Ministério Público, em síntese, pugnou pela 

expedição de oficio a Superintendência do Sistema Prisional a fim de se 

constatar eventual prisão dos réus Luis Felipe Junior Alves Conceição e 

Rodolfo Iago da Silva, caso negativo, requereu a decretação da prisão 

preventiva dos mesmos para garantia da ordem pública, da instrução 

criminal e da aplicação da lei penal (fls. 173/175).

Relatei. Decido.

Por ora, defiro em parte o requerido pelo MP, ou seja, certifique-se, se os 

réus encontram-se ou não preso em alguma unidade prisional, em caso 

positivo, sejam citados pessoalmente, em caso negativo, certifique-se e 

cite-se o réu via edital com prazo de 15 dias (art. 361, do CPP).

Decorrido o prazo do edital, se o réu não comparecer ou constituir 

advogado, certifique-se o decurso do prazo e conclusos para deliberar 

quanto à suspensão do processo e do prazo prescricional, com fulcro no 

art. 366, do CPP com decreto de prisão preventiva, já requerida pelo MP (fl. 

175, in fine).

Ciência ao MP.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 524227 Nr: 17520-05.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON DA CRUZ SILVA, JEFFERSON 

STARLLONE DA CONCEIÇÃO NAMORELLI, RODOLFO IAGO DA SILVA, 

LUIS FELIPE JUNIOR ALVES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Denunciado(a): Jefferson Starllone da Conceição Namorelli, Rg: 

1741408-3 SSP MT Filiação: Riberto Namorelli e Maria Benedita Conceição 

Namorelli, data de nascimento: 11/03/1989, brasileiro(a), , Endereço: Rua 

Monoel Leopoldino, 654, Bairro: Araés, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CCITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para apresentar resposta preliminar no prazo 

de 10(dez) dias, (CPP, art. 396), informando-o que deverá fazê-lo por 

advogado, ou declarar, caso não tenha condições de constituir um, o seu 

desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado por este Juízo. 

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº Bairro: Água 

Limpa - Cidade: Várzea Grande-MT - Cep:78125700 - Fone: (65) 

3688-8400.

Resumo da inicial:O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DENUNCIA JEFFERSON STARLLONE DA CONCEIÇÃO NAMORELLI COMO 

INCURSO NAS PENAS DO ART. 157, §2º, I E II, DO CP.

Decisão/Despacho:O Ministério Público, em síntese, pugnou pela 

expedição de oficio a Superintendência do Sistema Prisional a fim de se 

constatar eventual prisão dos réus Luis Felipe Junior Alves Conceição e 

Rodolfo Iago da Silva, caso negativo, requereu a decretação da prisão 

preventiva dos mesmos para garantia da ordem pública, da instrução 

criminal e da aplicação da lei penal (fls. 173/175).

Relatei. Decido.

Por ora, defiro em parte o requerido pelo MP, ou seja, certifique-se, se os 

réus encontram-se ou não preso em alguma unidade prisional, em caso 

positivo, sejam citados pessoalmente, em caso negativo, certifique-se e 

cite-se o réu via edital com prazo de 15 dias (art. 361, do CPP).

Decorrido o prazo do edital, se o réu não comparecer ou constituir 

advogado, certifique-se o decurso do prazo e conclusos para deliberar 

quanto à suspensão do processo e do prazo prescricional, com fulcro no 

art. 366, do CPP com decreto de prisão preventiva, já requerida pelo MP (fl. 

175, in fine).

Ciência ao MP.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 524227 Nr: 17520-05.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON DA CRUZ SILVA, JEFFERSON 

STARLLONE DA CONCEIÇÃO NAMORELLI, RODOLFO IAGO DA SILVA, 

LUIS FELIPE JUNIOR ALVES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Denunciado(a): Luis Felipe Junior Alves da Conceição, Cpf: 

02717836136, Rg: 2315394-6 SSP MT Filiação: Luis Antonio da Conceição 

e Ivanete Alves dos Santos, data de nascimento: 03/10/1992, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), pintor, Endereço: Rua: 10, Quadra 16, 

Quadra 455, Bairro: Jardim Vitória, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CCITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para apresentar resposta preliminar no prazo 

de 10(dez) dias, (CPP, art. 396), informando-o que deverá fazê-lo por 

advogado, ou declarar, caso não tenha condições de constituir um, o seu 

desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado por este Juízo. 

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº Bairro: Água 

Limpa - Cidade: Várzea Grande-MT - Cep:78125700 - Fone: (65) 

3688-8400.

Resumo da inicial:O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DENUNCIA LUIS FELIPE JUNIOR DA CONCEIÇÃO COMO INCURSO NAS 

PENAS DO ART. 157, §2º, I E II, DO CP.
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Decisão/Despacho:O Ministério Público, em síntese, pugnou pela 

expedição de oficio a Superintendência do Sistema Prisional a fim de se 

constatar eventual prisão dos réus Luis Felipe Junior Alves Conceição e 

Rodolfo Iago da Silva, caso negativo, requereu a decretação da prisão 

preventiva dos mesmos para garantia da ordem pública, da instrução 

criminal e da aplicação da lei penal (fls. 173/175).

Relatei. Decido.

Por ora, defiro em parte o requerido pelo MP, ou seja, certifique-se, se os 

réus encontram-se ou não preso em alguma unidade prisional, em caso 

positivo, sejam citados pessoalmente, em caso negativo, certifique-se e 

cite-se o réu via edital com prazo de 15 dias (art. 361, do CPP).

Decorrido o prazo do edital, se o réu não comparecer ou constituir 

advogado, certifique-se o decurso do prazo e conclusos para deliberar 

quanto à suspensão do processo e do prazo prescricional, com fulcro no 

art. 366, do CPP com decreto de prisão preventiva, já requerida pelo MP (fl. 

175, in fine).

Ciência ao MP.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 524227 Nr: 17520-05.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON DA CRUZ SILVA, JEFFERSON 

STARLLONE DA CONCEIÇÃO NAMORELLI, RODOLFO IAGO DA SILVA, 

LUIS FELIPE JUNIOR ALVES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Denunciado(a): Rodolfo Iago da Silva, Rg: 2210118 SSP MT 

Filiação: João Agostinho da Silva e Ruth Lourenço da Silva, data de 

nascimento: 15/02/1992, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

comerciante, Endereço: Rua Benedito de Souza, Nº 42 Ou 43, Bairro: Novo 

Paraíso ii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CCITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para apresentar resposta preliminar no prazo 

de 10(dez) dias, (CPP, art. 396), informando-o que deverá fazê-lo por 

advogado, ou declarar, caso não tenha condições de constituir um, o seu 

desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado por este Juízo. 

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº Bairro: Água 

Limpa - Cidade: Várzea Grande-MT - Cep:78125700 - Fone: (65) 

3688-8400.

Resumo da inicial:O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DENUNCIA RODOLFO IAGO DA SILVA COMO INCURSO NAS PENAS DO 

ART. 157, §2º, I E II, DO CP.

Decisão/Despacho:O Ministério Público, em síntese, pugnou pela 

expedição de oficio a Superintendência do Sistema Prisional a fim de se 

constatar eventual prisão dos réus Luis Felipe Junior Alves Conceição e 

Rodolfo Iago da Silva, caso negativo, requereu a decretação da prisão 

preventiva dos mesmos para garantia da ordem pública, da instrução 

criminal e da aplicação da lei penal (fls. 173/175).

Relatei. Decido.

Por ora, defiro em parte o requerido pelo MP, ou seja, certifique-se, se os 

réus encontram-se ou não preso em alguma unidade prisional, em caso 

positivo, sejam citados pessoalmente, em caso negativo, certifique-se e 

cite-se o réu via edital com prazo de 15 dias (art. 361, do CPP).

Decorrido o prazo do edital, se o réu não comparecer ou constituir 

advogado, certifique-se o decurso do prazo e conclusos para deliberar 

quanto à suspensão do processo e do prazo prescricional, com fulcro no 

art. 366, do CPP com decreto de prisão preventiva, já requerida pelo MP (fl. 

175, in fine).

Ciência ao MP.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 555635 Nr: 17794-21.2018.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DE ALMEIDA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 Cuida-se de reiteração de pedido de revogação da prisão preventiva, que 

foi analisado e indeferido durante a audiência de custódia, formulado pela 

Advogada do indiciado WELLINGTON DE ALMEIDA COSTA, com o qual não 

concorda o Ministério Público (fl. 28/32 e 63/65).

Analisando detidamente os autos, observo que, novamente, nenhum fato 

novo foi trazido pela Defesa do acusado capaz de revogar a prisão 

preventiva já decretada.

Na verdade, os argumentos da combativa Defesa (ausência de 

materialidade e negativa de autoria) se confundem com o próprio mérito de 

eventual ação penal e serão analisados no momento oportuno.

Com estas considerações, e em consonância com o parecer ministerial, 

INDEFIRO o pedido.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 524772 Nr: 1246-18.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL JOSE CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8.125 MT

 Tendo em vista que a Defesa do acusado não concorda com o 

aproveitamento das provas já produzidas nos autos - Código 515263 (fl. 

336/337), DESIGNO audiência para oitiva das testemunhas para o dia 

27/11/2018 às 16h30.

EXPEÇA-SE Carta Precatória à Comarca de Sonora/MS para o fim de 

interrogar o acusado.

 INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE as testemunhas arroladas, o Ministério 

Público e, via DJE, a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 553895 Nr: 16845-94.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR JUNIOR DA SILVA, LUCAS EDUARDO 

DOS REIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maykel Quinteiro Duarte 

Amorim - OAB:OABT/MT 21.538

 Seguem nesta data, via malote digital, informações para instruir o Habeas 

Corpus nº. 1012653-10.2018.8.11.0000.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 473667 Nr: 23001-69.2016.811.0002

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DE DIREITO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE 

VÁRZEA GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON BENINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA STALLBAUM BERNINI 

- OAB:12396/MT

 Abra-se vista dos autos ao órgão do Ministério Público (fl. 17/18).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha
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 Cod. Proc.: 420636 Nr: 22346-34.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO RODRIGUES CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 Diante da certidão (fl. 113), DETERMINO que seja oficiado ao Setor da 

Central de Monitoramento Eletrônico – SEJUDH, para que proceda a 

retirada da tornozeleira eletrônica de FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 457520 Nr: 15245-09.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBINSON EDUARDO FERREIRA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBINSON EDUARDO FERREIRA BUENO, 

Cpf: 70501726187, Rg: 13432761, Filiação: Isabel Ferreira Bueno, data de 

nascimento: 05/08/1981, natural de Foz do Iguaçu-PR, convivente, 

serralheiro, Telefone 92437967. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO o réu ROBINSON EDUARDO FERREIRA BUENO, filho de Izabel 

Ferreira Bueno, com fulcro no artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, 

alíneas “f” e “h”, e artigo 63, todos do Código Penal, na forma do artigo 7°, 

inciso II, da Lei n. 11.340/2006. Dessa forma, nos moldes dos artigos 59 e 

68, do Código Penal, passo a lhe dosar a pena.III.I – DA DOSIMETRIAIII.I.I – 

DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, CP)Na primeira fase da 

dosimetria da pena a culpabilidade normal; antecedente inexistente; 

conduta social nada que agrave; personalidade do agente não há dados 

para mensurar; os motivos não há elementos que o prejudique; 

circunstâncias e consequência não existem dados que prejudiquem. 

Assim, fixo a pena base em 1 (um) mês de detenção.No que tange a 

segunda fase, presente as agravantes do artigo 61, inciso II, alíneas “f” e 

“h”, do Código Penal, aumento a pena em 5 (cinco) dias de detenção para 

cada agravante, totalizando 10 (dez) dias de detenção; e para a 

agravante da reincidência disciplinada no artigo 63 do Diploma Penal 

(processo n. 8274-42.2015.811.0002, código n. 394809, perante a 5ª Vara 

Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, transitado em julgado em 

25/01/2016), aumento a pena na fração de 5 (cinco) dias de detenção. 

Dessa forma, fixo a pena provisória em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de 

detenção. Por fim, na terceira fase por não existir majorante ou minorante 

torno a pena provisória em definitiva, correspondendo a 1 (um) mês e 15 

(quinze) dias de detenção a ser cumprido em regime semiaberto, conforme 

o artigo 33, §§2º e 3°, do Código Penal.No presente caso não será 

convertida a pena privativa de liberdade por restritiva de direito em razão 

da violência perpetuada pelo réu, aliada a sua reincidência em crime 

doloso, conforme ajurisprudência e a Súmula n. 588 do Superior Tribunal 

de Justiça c/c o artigo 44, inciso II, do Código Penal, respectivamente, ipsis 

litteris: “incabível, na hipótese, a substituição da pena de privativa de 

liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que o Paciente não 

preenche o requisito no art. 44, I, do CP, pois, não obstante a pena imposta 

tenha sido inferior a 4 (quatro) anos, trata-se de delito cometido com 

violência contra a vítima, o que impossibilita a pretendida substituição”. 

(STJ, HC 192417/MS, j. 06/12/2011, rel. Min. Laurita Vaz, Dje 19.12.2011). 

Grifos nossos.“Súmula 588 do STJ: A prática de crime ou contravenção 

penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente 

doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos”. Grifos nossos.Art. 44 do Código Penal. “As penas 

restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de 

liberdade, quando:(...) II – o réu não for reincidente em crime doloso”. 

Grifos nossos.Ressalto que deixo de fixar valor mínimo para reparação do 

dano, nos moldes doartigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, 

em face da ausência de elementos precisos acerca do prejuízo suportado, 

o que não afasta a busca de indenização no juízo cível.Determino que o 

réu revel seja intimado desta sentença mediante edital, nos moldes do 

artigo 392 do Código de Processo Penal.Transitada em julgado e 

permanecendo inalterada está decisão, devem ser tomadas as seguintes 

providências:1. Lance-se o nome do condenado no rol dos culpados;2. 

Expeça-se ofício ao TRE-MT, para fins do artigo 15 da Constituição Federal 

do Brasil de 1988;3. Expeçam-se ofícios aos órgãos de identificação 

Federal e Estadual;4. Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a 

com cópia da denúncia, da sentença e do trânsito em julgado;5.Intime-se a 

vítima sobre o conteúdo da presente sentença, conforme o artigo 21, 

caput, da Lei n. 11.340/2006.Custas na forma da Lei.Publique-se, 

registre-se, e intime-se. Várzea Grande-MT, 1º outubro de 2018. Eduardo 

Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIANA RAMOS DE 

ARAUJO, digitei.

Várzea Grande, 30 de outubro de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416227 Nr: 20047-84.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO MARCOS VELASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896/MT, LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA - OAB:12027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES 

- OAB:11190, WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - OAB:18.853

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROGERIO MARCOS VELASCO, Cpf: 

35238062168, Rg: 879819, Filiação: Neuza Dias Velasco e Velasco e 

Antonio Martiniano Velasco, data de nascimento: 01/03/1970, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, casado(a), policial militar, Telefone 9621-9687. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto Posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO, nas 

penas do art. 129, § 9º, do Código Penal, em concurso material (art. 69, 

CP) com art. 147, caput, do Código Penal,com incidência do art. 61, inciso 

II, alínea “f” do Código Penal, na forma dos arts. 5º e 7º, da Lei n.º 

11.340/2006, o réu ROGÉRIO MARCOS VELASCO, brasileiro, filho de 

Antônio Martiniano Velasco e Neuza Dias Velasco, nascido aos 01/03/70, 

natural de Cuiabá/MT.Passo à dosimetria das penas:1)Crime tipificado no 

artigo 129, § 9º, do Código Penal:Analisando as circunstâncias do art. 59, 

do CP, verifico que os motivos do crime aumentam a reprovabilidade da 

conduta do réu, uma vez que alvejou a vítima porque queria que ela lhe 

entregasse dinheiro. Também não são favoráveis ao réu as 

circunstâncias do crime, já que restou provado que o acusado tinha a 

intenção inicial de matar a vítima, tendo se arrependido de maneira eficaz e 

socorrido a vítima. Por fim, verifico que o comportamento da vítima em 

nada contribuiu para a conduta do réu, portanto, fixo-lhe a pena-base 

acima do mínimo legal, em 01 (um) ano de detenção (CP, art. 129, § 

9º).Diante da ausência de qualquer outra causa modificadora, torno 

definitiva a pena de 01 (um) ano de detenção, devendo esta ser cumprida 

em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c e § 3º).2) Crime tipificado no artigo 

147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal:Analisando as 

circunstâncias do art. 59, do CP, uma vez que alvejou a vítima porque 

queria que ela lhe entregasse dinheiro. O réu tem personalidade agressiva 

e histórico anterior de violência doméstica. Também verifico que o 

comportamento da vítima em nada contribuiu para a conduta do réu, 

portanto, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) meses 
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de detenção (CP, art. 147, caput).Considerando que a vítima é 

companheira do réu, em razão da determinação contida no art. 61, II, alínea 

f, agravo-lhe a pena em 30 (trinta) dias, resultando em 03 (três) meses de 

detenção. Diante da ausência de qualquer outra causa modificadora 

torno-a definitiva devendo ser cumprida em regime aberto (CP, art. 33, § 

2º, c).Por força do disposto no art. 69 do CP, havendo concurso material 

de crimes as penas dos crimes devem ser aplicadas cumulativamente, 

desta forma, a soma das penas perfazem o total de 01 (um) ano e 3 (três) 

meses de detenção que, diante da inexistência de qualquer outra causa 

modificadora, torno-a definitiva, que deverão ser cumpridas em regime 

aberto (CP, art. 33, § 2º, c e § 3º).1. Após o trânsito em julgado, lance-se 

o nome do condenado no rol dos culpados;2. Expeça-se ofício ao 

TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito em julgado da 

sentença condenatória irrecorrível aos órgãos de identificação Federal e 

Estadual;4. Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a com 

cópia da denúncia, da sentença e do trânsito em julgado;5. Intime-se a 

vítima sobre o conteúdo da presente sentença (art. 21, da Lei nº 

11.340/06);Deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano, em face 

da ausência de elementos precisos acerca do prejuízo suportado, o que 

não afasta a busca de indenização no juízo cível.Custas na forma da 

lei.P.R.I.C. Várzea Grande/MT, 15 de dezembro de 2017. Eduardo Calmon 

de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIANA RAMOS DE 

ARAUJO, digitei.

Várzea Grande, 30 de outubro de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390049 Nr: 5337-59.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL NILDO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIEL NILDO DE SANTANA, Cpf: 

04478283125, Rg: 20565038, Filiação: Lucelena Vilela de Rezende e Nildo 

José de Santana, data de nascimento: 29/12/1987, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), mecanico, Telefone 65 992712694. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, rejeito a questão prejudicial, com 

fundamento na interpretação gramatical do artigo 367 do Código Processo 

Penal, e JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu DANIEL 

NILDO DE SANTANA, filho de Nildo José de Santana e Lucelena Vilela de 

Rezende, com fulcro no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de 

Contravenções Penais), com incidência do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do 

Código Penal, por 02X (duas vezes) em concurso formal (artigo 70, caput, 

do Diploma Penal), na forma da Lein. 11.340/2006.Dessa forma, nos 

moldes dos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a lhe dosar as 

penas.III.I – DA DOSIMETRIAIII.I.I – DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS 

DE FATO (ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941)Na primeira fase da 

dosimetria da pena a culpabilidade normal; antecedentes inexistentes; 

conduta social nada que agrave; personalidade do agente não há dados 

para mensurar; os motivos não há elementos que o prejudique; 

circunstâncias e consequência não existem dados que prejudiquem. 

Assim, fixo a pena base em 15 (quinze) dias de prisão simples.No que 

tange a segunda fase, presente a agravante do artigo 61, inciso II, alínea 

“f”, do Código Penal, aumento a pena na fração de 3 (três) dias. Assim, 

fixo a pena provisória em18 (dezoito) dias de prisão simples.Por fim, na 

terceira fase por não existir majorante ou minorante converto a pena 

provisória em definitiva, correspondendo a 18 (dezoito) dias de prisão 

simples.III.I.II – DO CONCURSO FORMAL (ART. 70, CAPUT,DO 

CP)Configura legalmente concurso formal, nos moldes do artigo 70 do 

Diploma Penal:“Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, 

pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave 

das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em 

qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, 

cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes 

concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no 

artigo anterior.” Grifos nossos.Dessa forma, por serem duas 

contravenções penais de vias de fato (artigo 21 do Decreto-Lei n. 

3.688/1941) a pena de 18 (dezoito) dias de prisão simples, será 

aumentada em 1/6 (um sexto), correspondendo a 3 (três) dias de prisão 

simples, totalizando 21 (vinte e um) dias de prisão simples, a serem 

cumpridos em regime aberto, com fulcro no artigo 6º da Lei de 

Contravenções Penais. No presente caso não será convertida a pena de 

prisão simples em restritiva de direito em razão da violência perpetuada 

pelo réu, comungando desse posicionamento vem a Súmula 588 do 

Superior Tribunal de Justiça, ipsis litteris:“Súmula 588 do STJ: A prática de 

crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave 

ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos”. Grifos nossos.Ressalto 

que deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano, nos moldes 

doartigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da ausência 

de elementos precisos acerca do prejuízo suportado, o que não afasta a 

busca de indenização no juízo cível.Determino que o réu revel seja 

intimado desta sentença mediante edital, nos moldes do artigo 392 do 

Código de Processo Penal.Transitada em julgado e permanecendo 

inalterada está decisão, devem ser tomadas as seguintes providências:1. 

Lance-se o nome do condenado no rol dos culpados;2. Expeça-se ofício 

ao TRE-MT, para fins do artigo 15 da Constituição Federal do Brasil de 

1988;3. Expeçam-se ofícios aos órgãos de identificação Federal e 

Estadual;4. Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a com 

cópia da denúncia, da sentença e do trânsito em julgado;5.Intime-se a 

vítima sobre o conteúdo da presente sentença, conforme o artigo 21, 

caput, da Lei n. 11.340/2006.Custas na forma da Lei.Publique-se, 

registre-se, e intime-se. Várzea Grande-MT, 31 de agosto de 2018. 

Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIANA RAMOS DE 

ARAUJO, digitei.

Várzea Grande, 30 de outubro de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429056 Nr: 189-33.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN ALVES DELMONTES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JONATHAN ALVES DELMONTES DE 

JESUS, Rg: 15766349, Filiação: Jocilene Alves Delmontes e Pedro 

Celestino de Jesus, data de nascimento: 10/10/1985, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, solteiro(a), borracheiro, Telefone 9336-1975. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Pelo exposto e por tudo mais que dos autos conta, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia e CONDENO, nas penas do art. 147, caput, c/c 

art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal e também em combinação com os 

arts. 5º e 7º da Lei nº. 11.340/06 JONATHAN ALVES DELMONDES DE 

JESUS, brasileiro, filho de Pedro Celestino de Jesus e Jocilene Alves 

Delmuntes nascido aos 10/10/85, natural de Cuiabá/MT.Passarei à análise 

das circunstâncias do art. 59 do CP: Não existem nos autos 

circunstâncias que justifiquem a aplicação da pena-base acima do mínimo 

legal. Assim, fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção (CP, art. 

147).Considerando que a vítima é companheira do Réu, em razão da 

determinação contida no art. 61, II, alínea f, agravo-lhe a pena em 30 

(trinta) dias, resultando em 02 (dois) meses de detenção.Além disso, o réu 
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confessou a prática da contravenção penal de vias de fato, motivo pelo 

qual, com fundamento no artigo 65, III, alínea d, do Código Penal, atenuo a 

pena em 01 (um) mês, resultando em 01 (um) mês de detenção.Diante da 

ausência de qualquer outra causa modificadora torno-a definitiva devendo 

ser cumprida em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c).1. Após o trânsito em 

julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados;2. Expeça-se 

ofício ao TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito em julgado 

da sentença condenatória irrecorrível aos órgãos de identificação Federal 

e Estadual;4. Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a com 

cópia da denúncia, da sentença e do trânsito em julgado;5. Intime-se a 

vítima sobre o conteúdo da presente sentença (art. 21, da Lei nº 

11.340/06);Deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano, em face 

da ausência de elementos precisos acerca do prejuízo suportado, o que 

não afasta a busca de indenização no juízo cível.Custas na forma da 

lei.P.R.I.C. Várzea Grande/MT, 26 de fevereiro de 2018. Eduardo Calmon 

de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIANA RAMOS DE 

ARAUJO, digitei.

Várzea Grande, 30 de outubro de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308018 Nr: 3955-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXUEL HENRIQUE GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAXUEL HENRIQUE GARCIA, Cpf: 

02031903195, Rg: 17003628, Filiação: Maria Eva do Carmo Oliveira Garcia, 

data de nascimento: 04/08/1987, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

solteiro(a), desempregado, Telefone 9632-1929. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO nas penas do art. 129, § 9º, do Código Penal, nos termos dos 

arts. 5º e 7º, da Lei n.º 11.340/2006, o réu MAXUEL HENRIQUE GARCIA, 

brasileiro, filho de Maria Eva do Carmo Oliveira Garcia, nascido aos 

04/08/87, na cidade de Rondonópolis/MT.Passo à dosimetria da pena:qArt. 

129, § 9º, CP:Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que 

quanto à culpabilidade e a conduta social do agente não existem 

informações nos autos. No entanto, o réu tem personalidade agressiva, 

conforme se constata no relato da vítima. Além disso, o motivo do crime foi 

o inconformismo com o término do relacionamento e as consequências 

foram graves, pois a vítima teve que fazer uma reconstrução em seu 

nariz, assim, por esses motivos, fixo-lhe a pena-base em 5 (cinco) meses 

de detenção (CP, art. 129, § 9º). Diante da ausência de qualquer outra 

causa modificadora torno-a definitiva devendo ser cumprida em regime 

aberto (CP, art. 33, § 2º, c).Por fim, defiro o pedido do Ministério Público em 

sede Alegações Finais, uma vez que se trata de erro material já que a 

denúncia não narra fatos que caracterizam o delito do artigo 329, caput, 

do Código Penal. Desta forma, determino a exclusão do supracitado delito 

da capa dos autos.1. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do 

condenado no rol dos culpados;2. Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. 

Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito em julgado da sentença 

condenatória irrecorrível aos órgãos de identificação Federal e Estadual;4. 

Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a com cópia da 

denúncia, da sentença e do trânsito em julgado;5. Intime-se a vítima sobre 

o conteúdo da presente sentença (art. 21, da Lei nº 11.340/06);Deixo de 

fixar valor mínimo para reparação do dano, em face da ausência de 

elementos precisos acerca do prejuízo suportado, o que não afasta a 

busca de indenização no juízo cível.Custas na forma da lei.P.R.I.C. Várzea 

Grande/MT, 29 de novembro de 2017. Eduardo Calmon de Almeida 

CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIANA RAMOS DE 

ARAUJO, digitei.

Várzea Grande, 30 de outubro de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320225 Nr: 16614-43.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAKSUEL MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAKSUEL MENDES DA SILVA, Rg: 

21615829, Filiação: Juvelina Mendes e Silva e Silvio de Almeida e Silva, 

data de nascimento: 10/10/1991, brasileiro(a), natural de Várzea 

Grande-MT, convivente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto Posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO,nas 

penas do art. 129, § 9º, do Código Penal, em concurso material (art. 69, 

CP) com art. 147, caput, do Código Penal,com incidência do art. 61, inciso 

II, alínea “f” do Código Penal, na forma dos arts. 5º e 7º, da Lei n.º 

11.340/2006, o réu MAKSUEL MENDES DA SILVA, brasileiro, filho de 

Juvelina Mendes e Silva e Silvio de Almeida e Silva, nascido aos 10/10/91, 

natural de Várzea Grande/MT.Passo à dosimetria das penas:1)Crime 

tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal:Analisando as 

circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que não existem nos autos 

elementos que justifiquem a fixação da pena-base acima do mínimo legal, 

portanto, fixo-lhe a pena-base em 03 (três) meses de detenção (CP, art. 

129, § 9º).Diante da ausência de qualquer outra causa modificadora, torno 

definitiva a pena de 03 (três) meses de detenção, devendo esta ser 

cumprida em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c e § 3º).2) Crime tipificado 

no artigo 147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código 

Penal:Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que não 

existem nos autos elementos que justifiquem a fixação da pena-base 

acima do mínimo legal, portanto, fixo-lhe a pena-base em 01 (um) mês de 

detenção (CP, art. 147, caput).Considerando que a vítima é 

ex-companheira do réu, em razão da determinação contida no art. 61, II, 

alínea f, agravo-lhe a pena em 30 (trinta) dias, resultando em 02 (dois) 

meses de detenção. Diante da ausência de qualquer outra causa 

modificadora torno-a definitiva devendo ser cumprida em regime aberto 

(CP, art. 33, § 2º, c).Por força do disposto no art. 69 do CP, havendo 

concurso material de crimes as penas dos crimes devem ser aplicadas 

cumulativamente, desta forma, a soma das penas perfazem o total de 05 

(cinco) meses de detenção que, diante da inexistência de qualquer outra 

causa modificadora, torno-a definitiva, que deverão ser cumpridas em 

regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c e § 3º).1. Após o trânsito em julgado, 

lance-se o nome do condenado no rol dos culpados;2. Expeça-se ofício ao 

TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito em julgado da 

sentença condenatória irrecorrível aos órgãos de identificação Federal e 

Estadual;4. Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a com 

cópia da denúncia, da sentença e do trânsito em julgado;5. Intime-se a 

vítima sobre o conteúdo da presente sentença (art. 21, da Lei nº 

11.340/06);Deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano, em face 

da ausência de elementos precisos acerca do prejuízo suportado, o que 

não afasta a busca de indenização no juízo cível.Custas na forma da 

lei.P.R.I.C. Várzea Grande/MT, 01 de dezembro de 2017. Eduardo Calmon 

de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIANA RAMOS DE 

ARAUJO, digitei.

Várzea Grande, 30 de outubro de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382618 Nr: 468-53.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROGÉRIO MENEGATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11.732

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO ROGÉRIO MENEGATI, Rg: 

09205764, Filiação: Zulmira Gritth e Pedro Menegati, data de nascimento: 

15/06/1975, brasileiro(a), natural de Maringá-MT, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, defiro o pedido de gratuidade da justiça 

concernente as custas judiciais, indefiro o pedido de isenção de multa, 

JULGO PROCEDENTE a denúncia, e CONDENO o réu MÁRCIO ROGÉRIO 

MENEGATI, filho de Pedro Menegati e Zulmira Grith Menegati, com fulcro no 

artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, 

na forma do artigo 7º, inciso II, da Lei n. 11.340/2006, em continuidade 

delitiva (artigo 71, caput, do Diploma Penal).Dessa forma, nos moldes dos 

artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a lhe dosar as penas. III.I – DA 

DOSIMETRIAIII.I.I – DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, CP)Na 

primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; antecedente 

inexistente; conduta social nada que agrave; personalidade do agente não 

há dados para mensurar; os motivos não há elementos que o prejudique; 

circunstâncias e consequência não existem dados que prejudiquem. 

Assim, fixo a pena base em 1 (um) mês de detenção.No que tange a 

segunda fase, presente a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, in 

fine, do Diploma Penal, aumento a pena na fração de 5 (cinco) dias. Assim, 

fixo a pena provisória em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção. Por 

fim, na terceira fase por não existir majorante ou minorante torno a pena 

provisória em definitiva, correspondendo a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de 

detenção. III.II – DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, CAPUT, 

CP)Configura legalmente a continuidade delitiva, conhecida como crime 

continuado, segundo o artigo 71, caput, do Diploma Penal:“Quando o 

agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais 

crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de 

execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos 

como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, 

se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, 

de um sexto a dois terços”. Grifos nossos.Dessa forma, por serem dois 

crimes de ameaças (artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, 

todos do Código Penal, na forma do artigo 7º, inciso II, da Lei n. 

11.340/2006) praticados nas mesmas condições de tempo lugar, maneira 

de execução a pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção será 

aumentada em 1/6 (um sexto), totalizando 1 (um) mês e 11 (onze) dias de 

detenção, a ser cumprido em regime aberto, conforme o artigo 33, §2º, 

alínea “c”, e §3°, do Código Penal.No presente caso não será convertida a 

pena privativa de liberdade por restritiva de direito em razão da violência 

perpetuada pelo réu, comungando desse posicionamento vem o Superior 

Tribunal de Justiça, ipsis litteris: “incabível, na hipótese, a substituição da 

pena de privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista 

que o Paciente não preenche o requisito no art. 44, I, do CP, pois, não 

obstante a pena imposta tenha sido inferior a 4 (quatro) anos, trata-se de 

delito cometido com violência contra a vítima, o que impossibilita a 

pretendida substituição”. (STJ, HC 192417/MS, j. 06/12/2011, rel. Min. 

Laurita Vaz, Dje 19.12.2011). Grifos nossos.Ressalto que deixo de fixar 

valor mínimo para reparação do dano, nos moldes doartigo 387, inciso IV, 

do Código de Processo Penal, em face da ausência de elementos precisos 

acerca do prejuízo suportado, o que não afasta a busca de indenização 

no juízo cível.Compulsando os autos verifico que o réu foi intimado da 

Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 133. Entretanto, como não 

compareceu foi decretado sua revelia, fls. 145. Assim, determino que o 

réu revel seja intimado desta sentença mediante edital, nos moldes do 

artigo 392 do Código de Processo Penal.Transitada em julgado e 

permanecendo inalterada está decisão, devem ser tomadas as seguintes 

providências:1. Lance-se o nome do condenado no rol dos culpados;2. 

Expeça-se ofício ao TRE-MT, para fins do artigo 15 da Constituição Federal 

do Brasil de 1988;3. Expeçam-se ofícios aos órgãos de identificação 

Federal e Estadual;4. Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a 

com cópia da denúncia, da sentença e do trânsito em julgado;5.Intime-se a 

vítima sobre o conteúdo da presente sentença, conforme o artigo 21, 

caput, da Lei n. 11.340/2006.Custas judiciais, conforme o artigo 98, §1º, 

inciso I, do Código de Processual Civil.Publique-se, registre-se, e intime-se. 

Várzea Grande-MT, 27 de junho de 2018. Eduardo Calmon de Almeida 

Cézar Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIANA RAMOS DE 

ARAUJO, digitei.

Várzea Grande, 30 de outubro de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 515862 Nr: 22164-77.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEMIR DA SILVA, Cpf: 00947146903, 

Rg: 2477432, Filiação: Fermina Pereira da Silva e Santos da Silva, data de 

nascimento: 01/06/1968, brasileiro(a), natural de Nova Aurora-PR, 

Telefone 99333-5749. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificado, 

para cumprimento das medidas protetivas deferidas, de acordo com a 

decisão em anexo/abaixo transcrita. ADVERTÊNCIA: O não cumprimento 

de qualquer das restrições que lhe foram impostas poderá acarretar na 

decretação de sua prisão preventiva conforme faculta ao art. 20 da Lei 

11.340/06.

Despacho/Decisão: Vistos,Cuida-se de “Pedido de Providências 

Protetivas” formulado por ROSALI FERREIRA DE SOUZA, com fundamento 

no art. 11, I, da Lei 11.340/06, com vistas à garantia da sua integridade 

física e moral, em face de ADEMIR DA SILVA, a quem acusa de ter 

cometido o crime previsto no art. 147 do Código Penal (ameaça), de 

acordo com o boletim de ocorrência e termos de declarações que instruem 

o pedido.A requerente representou criminalmente o requerido, conforme 

termo respectivo e requer medidas protetivas, depois de esclarecer que 

convive com o requerido há 2 anos, com quem não tem filhos; que o 

relacionamento sempre foi conturbado; que constantemente é ameaçada 

de morte; que seu convivente deixa facas escondidas; que seu 

convivente faz uso de bebida alcóolica;relata que no dia 21/10/2017 

Ademir não dormiu em casa e chegou por volta das 07:00 horas, sendo 

que estava embriagado; que viu que o cachorro tinha matado os pintinhos; 

que Ademir com um pedaço de pau, bateu no cachorro; que pegou o 

cachorro para que o requerido não matasse no animal, sendo que o 

mesmo a ameaçou de matá-la; relata que não aguenta mais conviver com 

Ademir, inclusive, está com problemas de saúde devido as ameaças 

sofridas.Pede, pois, dentre outras medidas, o afastamento do 

companheiro do lar, ou seja, da casa onde moram.Assim, diante da 

narrativa dos fatos, levando-se em conta o Boletim de Ocorrência policial 

que instrui o pedido, e em especial a alegação de ameaça efetiva de morte 

por parte do requerido contra a requerente, concedo a esta as seguintes 

medidas de urgência, com fundamento na Lei 11.340/06:Com fulcro no art. 

22, II, determino o afastamento do Sr. Ademir da Silva do lar onde vive com 

a requerente e ainda o proíbo, com base no inciso III do aludido artigo “a”, 

de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 500 metros de distância entre esta e o requerido, 

obrigando-o ainda a não frequentar o local de trabalho da ofendida.Com 

fundamento no art. 24, II, da referida lei determino também a proibição 

temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e 

locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização 

judicial.Advirta-se o requerido de que o não cumprimento de quaisquer das 

restrições ou proibições ora impostas poderá ensejar a decretação de sua 
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prisão preventiva, conforme faculta o art. 20 da Lei 11.340/2006.Ciência 

ao Ministério Público.Após o término do plantão judiciário, encaminhe-se o 

expediente para regular distribuição.Cumpra-se. ENUNCIADO 43, IX 

FONAVID - Natal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 30 de outubro de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 456887 Nr: 14932-48.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARCIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTÔNIO MARCIO DOS SANTOS, Cpf: 

01115339109, Rg: 12366932-2, Filiação: Aparecido dos Santos e Maria 

Aparecida Boaventura, data de nascimento: 25/08/1982, brasileiro(a), 

natural de Mirassol D'oeste-MT, solteiro(a), servente de obras. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO o réu ANTÔNIO MARCIO DOS SANTOS, filho de José de 

Aparecido dos Santos e Maria Aparecida Boaventura dos Santos, com 

fulcro no artigo 129, §9º, do Código Penal, na forma do artigo 7°, incisos I, 

da Lei n. 11.340/2006. Dessa forma, nos moldes dos artigos 59 e 68, do 

Código Penal, passo a lhe dosar a pena.III.I – DA DOSIMETRIAIII.I.I – DO 

CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129,§9º CP)Na primeira fase da 

dosimetria da pena a culpabilidade normal; maus antecedentes, conforme 

condenação perante a Segunda Vara Criminal da Comarca de 

Cáceres/MT, processon. 763-64.2004.811.0006, código n. 30765; conduta 

social nada que agrave; personalidade do agente não há dados para 

mensurar; os motivos não há elementos que o prejudique; circunstâncias e 

consequência não existem dados que prejudiquem. Assim, aumento a 

pena na fração de 11 (onze) dias de detenção, e fixo a pena base em 3 

(três) mês e 11 (onze) dias de detenção. No que concerne a segunda 

fase, diante da ausência de agravante e atenuante, torno a pena base em 

pena provisória, correspondendo a 3 (três) mês e 11 (onze) dias de 

detenção. Por fim, na terceira fase por não existir majorante ou minorante 

transformo a pena provisória em definitiva, correspondendo a 3 (três) mês 

e 11 (onze) dias de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, 

conforme o artigo 33, §2º, alínea “c”, e artigo 33, §3°, todos do Código 

Penal.No presente caso não será convertida a pena privativa de liberdade 

por restritiva de direito em razão da violência perpetuada pelo réu, 

comungando desse posicionamento vem o Superior Tribunal de Justiça por 

meio do julgado e da Súmula n. 588, respectivamente, ipsis litteris: 

“incabível, na hipótese, a substituição da pena de privativa de liberdade 

por restritivas de direitos, tendo em vista que o Paciente não preenche o 

requisito no art. 44, I, do CP, pois, não obstante a pena imposta tenha sido 

inferior a 4 (quatro) anos, trata-se de delito cometido com violência contra 

a vítima, o que impossibilita a pretendida substituição”. (STJ, HC 

192417/MS, j. 06/12/2011, rel. Min. Laurita Vaz, Dje 19.12.2011). Grifos 

nossos.“Súmula 588 do STJ: A prática de crime ou contravenção penal 

contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico 

impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos”. Grifos nossos.Ressalto que deixo de fixar valor mínimo para 

reparação do dano, nos moldes doartigo 387, inciso IV, do Código de 

Processo Penal, em face da ausência de elementos precisos acerca do 

prejuízo suportado, o que não afasta a busca de indenização no juízo 

cível.Determino que o réu revel seja intimado desta sentença mediante 

edital, nos moldes do artigo 392 do Código de Processo Penal.Transitada 

em julgado e permanecendo inalterada está decisão, devem ser tomadas 

as seguintes providências:1. Lance-se o nome do condenado no rol dos 

culpados;2. Expeça-se ofício ao TRE-MT, para fins do artigo 15 da 

Constituição Federal do Brasil de 1988;3. Expeçam-se ofícios aos órgãos 

de identificação Federal e Estadual;4. Expeça-se a carta de execução de 

pena instruindo-a com cópia da denúncia, da sentença e do trânsito em 

julgado;5.Intime-se a vítima sobre o conteúdo da presente sentença, 

conforme o artigo 21, caput, da Lei n. 11.340/2006.Custas na forma da 

Lei.Publique-se, registre-se, e intime-se. Várzea Grande-MT, 27 de agosto 

de 2018. Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIANA RAMOS DE 

ARAUJO, digitei.

Várzea Grande, 30 de outubro de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 456995 Nr: 14980-07.2016.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEISE LAURA DE SOUZA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PAULO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573

 Código: 456995

VISTOS ETC

Considerando que no estudo psicossocial de fls. 83/94 há possibilidade 

das partes formalizarem acordo referente ao direito de visitas, guarda e 

alimentos, defiro a cota ministerial de fls. 108 e designo a audiência de 

conciliação para o dia 06 de novembro de 2018 às 14h00min.

 Intimem-se as partes e seus defensores.

Ciência ao MPE e a Defensoria Pública.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande, 29 de outubro de 2018.

Luis Augusto Veras Gadelha

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 416227 Nr: 20047-84.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO MARCOS VELASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896/MT, LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA - OAB:12027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES 

- OAB:11190, WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - OAB:18.853

 Código: 416227

VISTOS ETC.

Tendo em vista o teor do Ofício Circular nº01/2018/GAB/J-Aux, que 

determinou o reexame acerca da necessidade de manutenção dos 

armamentos nos depósitos Judiciais, analisando os autos verifico que o 

réu já foi sentenciado.

 Entretanto, pelas informações do Laudo Pericial de folhas 158/170, a arma 

e as munições apreendidas pertencem à Polícia Judiciária Civil de Mato 

Grosso, desta forma, DETERMINO a devolução à Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de Mato Grosso dos seguintes objetos apreendidos:

1. Um (01) revolver, calibre 38, marca Taurus, nº UJ11628, com o Brasão 

da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso;

2. Cinco (05) munições calibre 38, intactas.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

 Várzea Grande/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 456887 Nr: 14932-48.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARCIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 456887.

Processo n. 14932-48.811.0002.

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Antônio Marcio dos Santos.

SENTENÇA

I – DO RELATÓRIO

Vistos etc.

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofertou denúncia, com base no Inquérito Policial de n. 

465/2016/DEDMCI/MT, fls. 07/35, em face de ANTÔNIO MARCIO DOS 

SANTOS, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, como incursos 

nas penas tipificadas nos moldes do artigo 129, § 9º, do Código Penal, na 

forma da Lei n. 11.340/2006.

No que tange a denúncia imputa que o denunciado no dia 19/07/2016, por 

volta das 23h30min, na residência localizada na Rua 31, N. 07, Bairro 

Parque Paiaguás, Várzea Grande/MT, provocou dolosamente lesão 

corporal em sua convivente ROSENILDA DA SILVA, conforme Laudo 

Pericial de Lesão Corporal n. 1.9067.2.2016.90892-01, fls. 73/76.

Ainda, em sede de denúncia é mencionado a prática da violência 

doméstica e familiar na modalidade física contra a mulher, sua 

ex-convivente, por meio dos dizeres:

 “Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o indiciado chegou tarde em 

casa e a vítima vou questioná-lo a respeito do horário, momento em que 

iniciaram uma discussão e Antônio agrediu a mulher com um soco no 

rosto”.

“Em seguida, o indiciado saiu correndo e foi seguido pela vítima, que ao 

tentar pegá-lo pelo braço, tropeçou, caiu e arranhou o olho esquerdo em 

um arame farpado”.

“As agressões resultaram nas lesões corporais descritas no laudo pericial 

de fls. 67/70”. Grifos nossos.

Nesse mesmo sentido, vem o Inquérito Policial de n. 465/2016/DEDMCI/MT, 

fls. 07/35, com os elementos de informação acostados aos autos em 

comento, dentre eles: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 08), Boletim de 

Ocorrência Policial n. 2016.223917 (fls. 09), Termo de Depoimentos (fls. 12 

e 13), Termo de Declarações (fls. 15 e 78), Pedido de Providências 

Protetivas (fls. 18), Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório 

(fls. 19), Nota de Culpa (fls. 20), e Relatório Conclusivo (fls. 34/35).

Requerimento de renúncia das medidas protetivas, fls. 41, com 

manifestação ministerial favorável pela extinção, fls. 65/67.

Decisão convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva, fls. 47, 

na sequência revogada, fls. 68/69, sendo solto nos moldes do alvará de 

soltura n. 108/2016, fls. 71.

À guisa de informação, os antecedentes criminais estão nas fls. 48/50.

Vale mencionar que o processo em epígrafe está instruído com o Laudo 

Pericial de Lesão Corporal n. 1.9067.2.2016.90892-01, fls. 73/76.

Insta salientar que a denúncia foi recebida em 02/12/2016, fls. 88/89.

Na sequência o réu foi citado e ofereceu defesa escrita, fls. 95/96.

Diante da impossibilidade de se aplicar ao caso em epígrafe o instituo da 

absolvição sumária, disciplinada no artigo 415 do Código de Processo 

Penal, foi realizada a audiência no dia 06/02/2018, sendo ouvida a 

testemunha o PM REINALDO MARQUES DE OLIVEIRA, que resumidamente 

alegou que encontrou a vítima bastante nervosa e chorando, bem como 

ratificou suas declarações em sede policial; além de ser declarado a 

revelia do réu [segundo declarações em áudio/vídeo (DVD), fls. 116/117]; 

posteriormente na audiência realizada no juízo deprecado em 06/03/2018 a 

vítima ROSENILDA DA SILVA, [conforme declarações em áudio/vídeo 

(DVD), fls. 137/138], em apertada síntese disse que a discussão foi 

motivada por ciúme, que o réu queria bater na nela (vítima), mas não 

bateu, embora o réu tenha ido para cima da vítima, ela apenas tropeçou, 

que se afastou de lado quando o réu veio em sua direção e caiu por cima 

de um arame ocasionado as lesões, comprovadas no referido laudo 

pericial.

Em sede de alegações finais o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, pugnou pela procedência da denúncia e a condenação do réu, 

inclusive em danos morais (fls. 139/142); e a Defensoria Pública, por sua 

vez, requereu a absolvição do réu pelo crime a ele imputado, por não 

existir prova suficiente para a condenação, conforme o artigo 386, inciso 

VII, do Código de Processo Penal, bem como pela improcedência do pedido 

indenizatório, fls. 143/145.

Vieram-me os autos conclusos para a sentença.

 É o Relatório. Decido.

II – DOS FUNDAMENTOS

A título de informação, a Lei n. 11.340/2006 criou mecanismos para coibir 

a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos moldes do artigo 226, 

§8º, da Constituição Federal do Brasil de 1988 e da Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres 

promulgada pela República Federativa do Brasil por meio do Decreto n. 

4.377/2002.

Note que configura violência doméstica e familiar contra mulher, nos 

moldes do artigo 5º, caput, da Lei Maria da Penha, qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero que tenha como consequência a morte, 

lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial 

da vítima.

 No caso em tela, o acusado é ex-convivente da vítima, o que firma a 

competência desta Vara para o presente julgamento.

II.I – DO MÉRITO

A materialidade do crime de lesão corporal, disciplinado no artigo 129, §9º, 

do Código Penal, é comprovada com a produção do resultado naturalístico 

de lesão a incolumidade pessoal da vítima que ocorreu segundo Laudo 

Pericial de Lesão Corporal n. 1.9067.2.2016.90892-01, fls. 73/76, ao se 

consumar o crime em comento por meio da conduta transcrita na denúncia 

e lastrada pelo Inquérito Policial de n. 465/2016/DEDMCI/MT, fls. 07/35:

“Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o indiciado chegou tarde em 

casa e a vítima vou questioná-lo a respeito do horário, momento em que 

iniciaram uma discussão e Antônio agrediu a mulher com um soco no 

rosto”.

“Em seguida, o indiciado saiu correndo e foi seguido pela vítima, que ao 

tentar pegá-lo pelo braço, tropeçou, caiu e arranhou o olho esquerdo em 

um arame farpado”.

“As agressões resultaram nas lesões corporais descritas no laudo pericial 

de fls. 67/70”. Grifos nossos.

Vale ressaltar que a vítima prestou suas declarações de maneira clara e 

coerente, confirmando as lesões narradas em sede policial, tendo como 

consectário lógico a aplicação da jurisprudência pátria pacífica em conferir 

à palavra da vítima a característica de instrumento probatório de ampla 

valoração, permitindo-se que embase a presente condenação no crime de 

lesão corporal quando se coadunam com os demais elementos de 

convicção, como é caso dos autos em epígrafe, in verbis:

APELAÇÕES CRIMINAIS – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO 

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – NÃO 

CABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 

RESTRITIVA DE DIREITOS – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE 

DIREITOS – RECURSO DEFENSIVO – AUSÊNCIA DE PROVAS, LEGÍTIMA 

DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – LAUDO PERICIAL – DEPOIMENTOS 

DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA – LESÃO CORPORAL COMPROVADA – 

JULGADOS DO TJMT – LEGÍTIMA DEFESA – PARECER DA PGJ ADOTADO 

PER RELATIONEM – ATO PRATICADO PELO APELANTE 

DESPROPORCIONAL – POSICIONAMENTO DO TJMT – CONDENAÇÃO 

MANTIDA – INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – CONTRARIEDADE À 

DISPOSITIVO LEGAL – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – 

PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E 

INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO 

DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

“[...] Inviável o pedido absolutório quando concorrentes nos autos 

elementos de convicção inequívocos indicadores da prática do delito de 

lesão corporal no âmbito doméstico, tais como o exame de corpo de delito 

e a palavra da vítima, corroborada pelas declarações da testemunha, 

coerentes e harmônicas com os demais elementos de prova, a desvelar a 

autoria e materialidade delitiva.” (TJMT, Ap 177613/2016). Grifos nossos.

Dessa forma, a materialidade do crime de lesão corporal está provada 

mediante: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 08), Boletim de Ocorrência 

Policial n. 2016.223917 (fls. 09), Termo de Depoimentos (fls. 12 e 13), 

Termo de Declarações (fls. 15 e 78), Pedido de Providências Protetivas 
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(fls. 18), Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (fls. 19), 

Nota de Culpa (fls. 20), e Relatório Conclusivo (fls. 34/35), a oitiva da 

testemunha o PM REINALDO MARQUES DE OLIVEIRA, que resumidamente 

alegou que encontrou a vítima bastante nervosa e chorando, bem como 

ratificou suas declarações em sede policial [segundo declarações em 

áudio/vídeo (DVD), fls. 116/117]; e da vítima ROSENILDA DA SILVA, 

[conforme declarações em áudio/vídeo (DVD), fls. 137/138], em apertada 

síntese disse que a discussão foi motivada por ciúme, que o réu queria 

bater na nela (vítima), mas não bateu, embora o réu tenha ido para cima da 

vítima, ela apenas tropeçou, que se afastou de lado quando o réu veio em 

sua direção e caiu por cima de um arame ocasionado as lesões, 

comprovadas no referido laudo pericial.

 Extremamente relevante informar que está presente os elementos do 

crime de lesão corporal, artigo 129, §9º, do Código Penal, consistentes em 

Fato Típico (conduta dolosa tendo como nexo causal um resultado 

naturalístico tipificado), Antijuricidade (ilicitude) e Culpabilidade (sujeito em 

plena capacidade de discernimento e compreensão da ilicitude praticada 

quando exigível conduta diversa).

Defensoria Pública requereu como tese de defesa a absolvição do réu 

pelo crime a ele imputado, por não existir prova suficiente para a 

condenação, conforme o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal, bem como pela improcedência do pedido indenizatório, fls. 143/145, 

tese que não condiz com os elementos probatórios colhidos e 

contraditados na fase instrutória concernente ao crime em epígrafe.

Compulsando os autos verifica-se o sinal indicativo de condenação 

consistente na violência configurada nos moldes do artigo 7°, inciso I, da 

Lei n. 11.340/2006.

 III – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu 

ANTÔNIO MARCIO DOS SANTOS, filho de José de Aparecido dos Santos 

e Maria Aparecida Boaventura dos Santos, com fulcro no artigo 129, §9º, 

do Código Penal, na forma do artigo 7°, incisos I, da Lei n. 11.340/2006. 

Dessa forma, nos moldes dos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a 

lhe dosar a pena.

III.I – DA DOSIMETRIA

III.I.I – DO CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129,§9º CP)

Na primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; maus 

antecedentes, conforme condenação perante a Segunda Vara Criminal da 

Comarca de Cáceres/MT, processo n. 763-64.2004.811.0006, código n. 

30765; conduta social nada que agrave; personalidade do agente não há 

dados para mensurar; os motivos não há elementos que o prejudique; 

circunstâncias e consequência não existem dados que prejudiquem. 

Assim, aumento a pena na fração de 11 (onze) dias de detenção, e fixo a 

pena base em 3 (três) mês e 11 (onze) dias de detenção.

 No que concerne a segunda fase, diante da ausência de agravante e 

atenuante, torno a pena base em pena provisória, correspondendo a 3 

(três) mês e 11 (onze) dias de detenção.

 Por fim, na terceira fase por não existir majorante ou minorante 

transformo a pena provisória em definitiva, correspondendo a 3 (três) mês 

e 11 (onze) dias de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, 

conforme o artigo 33, §2º, alínea “c”, e artigo 33, §3°, todos do Código 

Penal.

No presente caso não será convertida a pena privativa de liberdade por 

restritiva de direito em razão da violência perpetuada pelo réu, 

comungando desse posicionamento vem o Superior Tribunal de Justiça por 

meio do julgado e da Súmula n. 588, respectivamente, ipsis litteris:

 “incabível, na hipótese, a substituição da pena de privativa de liberdade 

por restritivas de direitos, tendo em vista que o Paciente não preenche o 

requisito no art. 44, I, do CP, pois, não obstante a pena imposta tenha sido 

inferior a 4 (quatro) anos, trata-se de delito cometido com violência contra 

a vítima, o que impossibilita a pretendida substituição”. (STJ, HC 

192417/MS, j. 06/12/2011, rel. Min. Laurita Vaz, Dje 19.12.2011). Grifos 

nossos.

“Súmula 588 do STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a 

mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita 

a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. 

Grifos nossos.

Ressalto que deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano, nos 

moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da 

ausência de elementos precisos acerca do prejuízo suportado, o que não 

afasta a busca de indenização no juízo cível.

Determino que o réu revel seja intimado desta sentença mediante edital, 

nos moldes do artigo 392 do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado e permanecendo inalterada está decisão, devem ser 

tomadas as seguintes providências:

1. Lance-se o nome do condenado no rol dos culpados;

2. Expeça-se ofício ao TRE-MT, para fins do artigo 15 da Constituição 

Federal do Brasil de 1988;

3. Expeçam-se ofícios aos órgãos de identificação Federal e Estadual;

4. Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a com cópia da 

denúncia, da sentença e do trânsito em julgado;

5. Intime-se a vítima sobre o conteúdo da presente sentença, conforme o 

artigo 21, caput, da Lei n. 11.340/2006.

Custas na forma da Lei.

Publique-se, registre-se, e intime-se.

 Várzea Grande-MT, 27 de agosto de 2018.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 457520 Nr: 15245-09.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBINSON EDUARDO FERREIRA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 457520.

Processo n. 15245-09.2016.811.0002.

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Robinson Eduardo Ferreira Bueno.

SENTENÇA

I – DO RELATÓRIO

Vistos etc.

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofertou denúncia, com base no Inquérito Policial de n. 469/2016/DEDMCI 

VARZEA GRANDE/MT, fls. 07/40, em face de ROBINSON EDUARDO 

FERREIRA BUENO, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, como 

incursos nas penas tipificadas nos moldes do artigo 147, caput, c/c artigo 

61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, na forma da Lei n. 

11.340/2006.

No que tange a denúncia imputa que o denunciado no dia 24/07/2016, por 

volta das 21h25min, na Rua Batista da Neves, Quadra n. 06, Casa n. 05, 

Bairro Jardim das Flores, Várzea Grande-MT, proferiu ameaças, através 

de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave contra a sua genitora 

IZABEL FERREIRA BUENO.

Ainda, em sede de denúncia é mencionado a prática da violência 

doméstica e familiar na modalidade psicológica contra a mulher, sua 

genitora, por meio dos dizeres:

 “Ressai dos autos que, na data supramencionada, o indiciado chegou na 

residência de sua genitora visivelmente sob o efeito de entorpecentes, 

ocasião em que iniciou uma discussão com a vítima, a ofendeu com 

xingamentos e proferiu ameaças de morte em seu desfavor, afirmando 

que se fosse preso mataria a todos. Além disso, pegou seu filho que está 

sob a guarda da ofendida e o levou para sua casa, que fica no fundo da 

residência de sua mãe”.

“Não satisfeito, ainda ameaçou atear fogo na residência da família”. Grifos 

nossos.

Nesse mesmo sentido, vem o 469/2016/DEDMCI VARZEA GRANDE/MT, fls. 

07/40, com os elementos de informação acostados aos autos em comento, 

dentre eles: Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 08), Boletim de 

Ocorrência n. 2016.229311 (fls. 09/10), Termo de Depoimento Condutor 

(fls. 13), Termo de Depoimento – 1ª Testemunha (fls. 14), Termos de 

Declarações (fls. 16 e 19), Termo de Representação Criminal (fls. 17), 

Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (fls. 20), Nota de 

Culpa (fls. 21), e Relatório Conclusivo (fls. 39/40).

Decisão convertendo a prisão em flagrante em preventiva, fls. 44, sendo 

posto em liberdade, conforme Alvará de Soltura, fls. 68.

Insta salientar que a denúncia foi recebida em 02/12/2016, fls. 78/79.

Na sequência o réu foi citado e ofereceu defesa escrita, fls. 88/89.

Diante da impossibilidade de se aplicar ao caso em epígrafe o instituo da 

absolvição sumária, disciplinada no artigo 415 do Código de Processo 

Penal, foi realizada a primeira audiência no dia 06/02/2018, sendo ouvida a 

testemunha o PM WILSON MOACIR CAMPOS que ratificou os fatos 
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narrados no Boletim de Ocorrência, bem como declarado a revelia do réu 

[declarações em áudio/vídeo (DVD), fls. 99/101]; já na segunda audiência 

realizada no dia 25/04/2018, foi ouvida a vítima IZABEL FERREIRA BUENO 

que em apertada síntese confirmou suas declarações prestadas em sede 

policial de fls. 16, dentre elas: “Que seu filho teceu ofensas e ameaças de 

morte, inclusive ameaçou dizendo que se fosse preso mataria a todos”; e 

a testemunha TAINARA MARIA FERREIRA BUENO que suscintamente 

afirmou ter presenciado as ameaças em face da vítima [declarações em 

áudio/vídeo (DVD), fls. 106/109].

Em sede de alegações finais o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, pugnou pela procedência da denúncia e a condenação do réu, 

nos moldes do artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, 

ambos do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/2006, bem como pela 

fixação do valor mínimo a título de danos morais, considerando os 

prejuízos sofridos pela ofendida, com fulcro no artigo 387, inciso IV, do 

Código de Processo Penal, fls. 113/116; e a Defensoria Pública, por sua 

vez, requereu a absolvição do réu pelo crime a ele imputado, por não 

existir prova suficiente para a condenação, conforme o artigo 386, inciso 

VII, do Código de Processo Penal, juntamente com o indeferimento do 

pedido indenizatório em razão da ausência de lastro probatório, fls. 

117/119.

Vieram-me os autos conclusos para a sentença.

 É o Relatório. Decido.

II – DOS FUNDAMENTOS

A título de informação, a Lei n. 11.340/2006 criou mecanismos para coibir 

a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos moldes do artigo 226, 

§8º, da Constituição Federal do Brasil de 1988 e da Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres 

promulgada pela República Federativa do Brasil por meio do Decreto n. 

4.377/2002.

Note que configura violência doméstica e familiar contra mulher, nos 

moldes do artigo 5º, caput, da Lei Maria da Penha, qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero que tenha como consequência a morte, 

lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial 

da vítima.

 No caso em tela, o acusado é filho da vítima, o que firma a competência 

desta Vara para o presente julgamento.

II.I – DO MÉRITO

A materialidade do crime de ameaça, disciplinado no artigo 147, caput, do 

Código Penal, possuiu natureza formal por se consumar quando a 

ofendida toma conhecimento da ameaça como ocorreu, conforme os 

dizeres transcritos na denúncia e lastrados pelo Inquérito Policial de n. 

469/2016/DEDMCI VARZEA GRANDE/MT, fls. 07/40:

“Ressai dos autos que, na data supramencionada, o indiciado chegou na 

residência de sua genitora visivelmente sob o efeito de entorpecentes, 

ocasião em que iniciou uma discussão com a vítima, a ofendeu com 

xingamentos e proferiu ameaças de morte em seu desfavor, afirmando 

que se fosse preso mataria a todos. Além disso, pegou seu filho que está 

sob a guarda da ofendida e o levou para sua casa, que fica no fundo da 

residência de sua mãe”.

“Não satisfeito, ainda ameaçou atear fogo na residência da família”. Grifos 

nossos.

Vale ressaltar que a vítima prestou suas declarações de maneira clara e 

coerente, confirmando aquelas prestadas em sede policial, tendo como 

resultado a aplicação da jurisprudência pátria pacífica em conferir à 

palavra da vítima a característica de instrumento probatório de ampla 

valoração, permitindo-se que embase a presente condenação no crime de 

ameaça quando se coadunam com os demais elementos de convicção, 

como é caso dos autos em epígrafe, ipsis litteris:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGOS 

129, § 9º E 147 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – RELEVANTE A PALAVRA DA VÍTIMA – 

CORROBORADA COM OUTROS MEIOS DE PROVA – RECURSO 

DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

É cediço que a palavra da vítima constitui uma prova de grande relevância 

em crimes de violência doméstica e familiar, e a sua acusação, firme e 

segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação. 

(Ap 97924/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) Grifos nossos.

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO 

DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. 

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE QUANTO AO CRIME DE 

AMEAÇA – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA 

DE DOLO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA 

COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS 

DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – VÍTIMA AMEDRONTADA COM AS 

AMEAÇAS PROFERIDAS – 2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA 

CONTINUIDADE DELITIVA – ARGUMENTO DE QUE OS DELITOS FORAM 

COMETIDOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR E QUE SÃO 

CRIMES DA MESMA ESPÉCIE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSCURSO 

SUBSTANCIAL DE TEMPO ENTRE OS ILÍCITOS – CRIMES DE ESPÉCIES 

DISTINTAS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS – MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA – 3. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

 1. É inviável a absolvição do recorrente sob o fundamento da atipicidade 

de sua conduta em razão da ausência de dolo, mormente porque o delito 

de ameaça, só pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de 

ausência do elemento subjetivo do tipo. Além disso, restou sobejamente 

demonstrado nestes autos que o recorrente proferiu ameaças à vítima de 

ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que lhe causou temor real de 

concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do 

tipo exigido para ensejar o juízo condenatório, devendo ser registrado, 

ainda, que em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm 

preponderante valor probatório.

2. Revela-se incabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os 

delitos de lesão corporal e ameaça, pois se tratam de crimes cometidos em 

condições diversas, eis que transcorrido decurso de tempo substancial 

entre as práticas delitivas, e por serem de espécies distintas, tutelando 

bens jurídicos diversos. (Ap 89776/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

24/02/2017). Grifos nossos.

Dessa forma a materialidade do crime de ameaça está provada mediante: 

Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 08), Boletim de Ocorrência n. 

2016.229311 (fls. 09/10), Termo de Depoimento Condutor (fls. 13), Termo 

de Depoimento – 1ª Testemunha (fls. 14), Termos de Declarações (fls. 16 

e 19), Termo de Representação Criminal (fls. 17), Termo de Qualificação, 

Vida Pregressa e Interrogatório (fls. 20), Nota de Culpa (fls. 21), Relatório 

Conclusivo (fls. 39/40), oitiva da vítima IZABEL FERREIRA BUENO que em 

apertada síntese confirmou suas declarações prestadas em sede policial 

de fls. 16, dentre elas: “Que seu filho teceu ofensas e ameaças de morte, 

inclusive ameaçou dizendo que se fosse preso mataria a todos”; e das 

testemunhas TAINARA MARIA FERREIRA BUENO que suscintamente 

afirmou ter presenciado as ameaças em face da vítima [declarações em 

áudio/vídeo (DVD), fls. 106/109] e o PM WILSON MOACIR CAMPOS que 

ratificou os fatos narrados no Boletim de Ocorrência [declarações em 

áudio/vídeo (DVD), fls. 99/101]. A autoria do crime de ameaça é certa e 

recai sobre a conduta dolosa do réu.

Extremamente relevante informar que está presente o elemento do crime 

de ameaça, artigo 147, caput, todos do Código Penal, consistentes em 

Fato Típico (conduta dolosa tendo como nexo causal um resultado 

naturalístico tipificado), Antijuricidade (ilicitude) e Culpabilidade (sujeito em 

plena capacidade de discernimento e compreensão da ilicitude praticada 

quando exigível conduta diversa).

 Ressalto que não há nos autos laudo médico/técnico demonstrando que o 

réu era ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente (inimputável, nos 

moldes do artigo 26, caput, do Código Penal) ou parcialmente 

(semi-imputável, segundo o artigo 26, parágrafo único, do Diploma Penal) 

incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo 

com esse entendimento, em razão ser supostamente alcoólatra e usuário 

de drogas, conforme afirmado nos Termos de Declaração (fls. 16 e 19).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pleiteou em sua tese a 

absolvição do réu pelo crime a ele imputado, por não existir prova 

suficiente para a condenação, conforme o artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal, juntamente com o indeferimento do pedido 

indenizatório em razão da ausência de lastro probatório, fls. 117/119, tese 

que não condiz com os elementos probatórios colhidos e contraditados na 

fase instrutória concernente ao crime em epígrafe.

 Compulsando os autos verificam-se os sinais indicativos de condenação 

consistente na agravantes esculpidas no artigo 61, inciso II, alíneas “f” e 

“h”, e na agravante da reincidência disciplinada no artigo 63, todos do 

Código Penal, na forma do artigo 7°, inciso II, da Lei n. 11.340/2006.

III – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu 

ROBINSON EDUARDO FERREIRA BUENO, filho de Izabel Ferreira Bueno, 

com fulcro no artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, e 
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artigo 63, todos do Código Penal, na forma do artigo 7°, inciso II, da Lei n. 

11.340/2006.

 Dessa forma, nos moldes dos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a 

lhe dosar a pena.

III.I – DA DOSIMETRIA

III.I.I – DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, CP)

Na primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; 

antecedente inexistente; conduta social nada que agrave; personalidade 

do agente não há dados para mensurar; os motivos não há elementos que 

o prejudique; circunstâncias e consequência não existem dados que 

prejudiquem. Assim, fixo a pena base em 1 (um) mês de detenção.

No que tange a segunda fase, presente as agravantes do artigo 61, inciso 

II, alíneas “f” e “h”, do Código Penal, aumento a pena em 5 (cinco) dias de 

detenção para cada agravante, totalizando 10 (dez) dias de detenção; e 

para a agravante da reincidência disciplinada no artigo 63 do Diploma 

Penal (processo n. 8274-42.2015.811.0002, código n. 394809, perante a 

5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, transitado em julgado 

em 25/01/2016), aumento a pena na fração de 5 (cinco) dias de detenção. 

Dessa forma, fixo a pena provisória em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de 

detenção.

 Por fim, na terceira fase por não existir majorante ou minorante torno a 

pena provisória em definitiva, correspondendo a 1 (um) mês e 15 (quinze) 

dias de detenção a ser cumprido em regime semiaberto, conforme o artigo 

33, §§2º e 3°, do Código Penal.

No presente caso não será convertida a pena privativa de liberdade por 

restritiva de direito em razão da violência perpetuada pelo réu, aliada a sua 

reincidência em crime doloso, conforme a jurisprudência e a Súmula n. 588 

do Superior Tribunal de Justiça c/c o artigo 44, inciso II, do Código Penal, 

respectivamente, ipsis litteris:

 “incabível, na hipótese, a substituição da pena de privativa de liberdade 

por restritivas de direitos, tendo em vista que o Paciente não preenche o 

requisito no art. 44, I, do CP, pois, não obstante a pena imposta tenha sido 

inferior a 4 (quatro) anos, trata-se de delito cometido com violência contra 

a vítima, o que impossibilita a pretendida substituição”. (STJ, HC 

192417/MS, j. 06/12/2011, rel. Min. Laurita Vaz, Dje 19.12.2011). Grifos 

nossos.

“Súmula 588 do STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a 

mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita 

a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. 

Grifos nossos.

Art. 44 do Código Penal. “As penas restritivas de direitos são autônomas e 

substituem as privativas de liberdade, quando:

(...)

 II – o réu não for reincidente em crime doloso”. Grifos nossos.

Ressalto que deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano, nos 

moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da 

ausência de elementos precisos acerca do prejuízo suportado, o que não 

afasta a busca de indenização no juízo cível.

Determino que o réu revel seja intimado desta sentença mediante edital, 

nos moldes do artigo 392 do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado e permanecendo inalterada está decisão, devem ser 

tomadas as seguintes providências:

1. Lance-se o nome do condenado no rol dos culpados;

2. Expeça-se ofício ao TRE-MT, para fins do artigo 15 da Constituição 

Federal do Brasil de 1988;

3. Expeçam-se ofícios aos órgãos de identificação Federal e Estadual;

4. Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a com cópia da 

denúncia, da sentença e do trânsito em julgado;

5. Intime-se a vítima sobre o conteúdo da presente sentença, conforme o 

artigo 21, caput, da Lei n. 11.340/2006.

Custas na forma da Lei.

Publique-se, registre-se, e intime-se.

 Várzea Grande-MT, 1º outubro de 2018.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 390049 Nr: 5337-59.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL NILDO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 390049.

 Processo n. 5337-59.2015.811.0002.

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Daniel Nildo de Santana.

SENTENÇA

I – DO RELATÓRIO

Vistos etc.

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofertou denúncia, com base no Inquérito Policial de n. 

650/2013/DEDMCI/MT, fls. 07/52, em face de DANIEL NILDO DE SANTANA, 

devidamente qualificado nos autos em epígrafe, como incursos nas penas 

tipificadas nos moldes do artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de 

Contravenções Penais), com incidência do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do 

Código Penal, por 02X (duas vezes) em concurso formal (artigo 70, caput, 

do Diploma Penal), na forma da Lei n. 11.340/2006.

No que tange a denúncia imputa que o denunciado no dia 11/09/2013, por 

volta das 12h, na residência localizada na Rua Gertrudes Probest, s/n., ao 

lado da Casa n. 1.030, Bairro Jardim Glória I, Várzea Grande/MT, provocou 

dolosamente vias de fato contra a sua convivente RONEIA MARCELINA 

DOS SANTOS, e sua filha A.V.S.S.

Ainda, em sede de denúncia é mencionado a prática da violência 

doméstica e familiar na modalidade física contra sua convivente e sua 

filha, por meio dos dizeres:

 “Revelam os autos que, no dia dos fatos em questão, o indiciado, sem 

motivação aparente, agrediu fisicamente a vítima com chutes e socos na 

cabeça e no estômago, derrubando-a ao chão juntamente com sua filha, a 

qual estava em seu colo, porém, sem causar-lhes lesões corporais”. 

Grifos nossos.

Nesse mesmo sentido, vem o Inquérito Policial de 650/2013/DEDMCI/MT, fls. 

07/52, com os elementos de informação acostados aos autos em comento, 

dentre eles: Portaria (fls. 08/09), Boletim de Ocorrência n. 2013.148952 

(fls. 10/12 e 15), Termo de Representação Criminal (fls. 14), Termo de 

Declarações (fls. 16/17 e 47), Pedido de Providências Protetivas (fls. 

20/21), Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (fls. 49), e 

Relatório Conclusivo (fls. 51 verso/52).

 Decisão concessiva de Medidas Protetivas, fls. 32/33.

De suma importância a sentença que declarou a extinção da punibilidade 

dos crimes de injúria (artigo 140, caput, do Código Penal), e dano (artigo 

163, caput, do Diploma Penal), nos moldes das fls. 62.

Insta salientar que a denúncia foi recebida em 16/08/2016, fls. 63.

Na sequência o réu foi citado e ofereceu defesa escrita, fls. 66/67.

Diante da impossibilidade de se aplicar ao caso em epígrafe o instituo da 

absolvição sumária, disciplinado no artigo 415 do Código de Processo 

Penal, foi designada a audiência para o dia 02/08/2017 (fls. 68), na qual foi 

redesignada pela primeira vez para 26/03/2018 (fls. 76) e na segunda vez 

para 03/05/2018, na qual foi realizada a oitiva da vítima RONEIA 

MARCELINA DOS SANTOS que em apertada síntese ratificou suas 

declarações prestadas em sede policial, além de ser declarado a revelia 

do réu [segundo declarações em áudio/vídeo (DVD), fls. 90/92].

Em sede de alegações finais o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, pugnou pela procedência da denúncia e a condenação do réu, 

inclusive em danos morais, fls. 93/96; e a Defensoria Pública, por sua vez, 

requereu preliminarmente a realização de nova intimação do réu revel para 

que seja interrogado, e no mérito a absolvição do réu pela contravenção a 

ele imputado, por não existir prova suficiente para a condenação, 

conforme o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, fls. 

97/101.

Vieram-me os autos conclusos para a sentença.

 É o Relatório. Decido.

II – DOS FUNDAMENTOS

A título de informação, a Lei n. 11.340/2006 criou mecanismos para coibir 

a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos moldes do artigo 226, 

§8º, da Constituição Federal do Brasil de 1988 e da Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres 

promulgada pela República Federativa do Brasil por meio do Decreto n. 

4.377/2002.

Note que configura violência doméstica e familiar contra mulher, nos 

moldes do artigo 5º, caput, da Lei Maria da Penha, qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero que tenha como consequência a morte, 

lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 743 de 790



da vítima.

 No caso em tela, o acusado era convivente de uma das vítimas, bem 

como é pai da outra, o que firma a competência desta Vara para o 

presente julgamento.

II.I – DA QUESTÃO PREJUDICIAL

II.I.I – REALIZAÇÃO DE NOVA INTIMAÇÃO DO RÉU REVEL PARA QUE 

PRESTE DEPOIMENTO.

A Defensoria Pública em suas alegações finais, fls. 97/101, requereu a 

realização de nova intimação do réu revel no endereço informado para 

seja viabilizado e garantido o devido processo legal com a finalidade de 

interrogá-lo, pedido que não deve prosperar, na medida em que contrária o 

Ordenamento Jurídico Brasileiro além de estar em consonância com o 

Princípio do Devido Processo Legal, como se denota no texto legal do 

artigo 367 do Código Processo Penal, in verbis:

“O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado 

pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo 

justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo 

endereço ao juízo.” Grifos nossos.

De suma importância mencionar que a certidão, fls. 86, do senhor oficial 

de justiça, ipsis litteris:

“... dirigi-me no endereço constante do mandado e não localizei o Nº 9, 

BEM COMO não obtive informação do Requerido supra razão pela qual não 

foi possível INTIMÁ-LO.” Grifos nossos.

Dessa forma, rejeito a questão prejudicial de nova intimação do réu revel 

para a realização de interrogatório, com base na interpretação gramatical 

do artigo 367 do Código Processo Penal, que permite a decretação da 

revelia do réu que muda de residência, sem comunicar o novo endereço 

ao Juízo.

 II.II – DO MÉRITO

A materialidade das contravenções penais de vias de fato, disciplinada no 

artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), é 

comprovada pela consumação que ocorreu no momento do ataque às 

vítimas, ou seja, no momento do ato violento em face das vítimas, sua 

convivente RONEIA MARCELINA DOS SANTOS, e sua filha A.V.S.S., como 

se denota na conduta transcrita na denúncia e lastrada pelo Inquérito 

Policial de n. 650/2013/DEDMCI/MT, fls. 07/52:

“Revelam os autos que, no dia dos fatos em questão, o indiciado, sem 

motivação aparente, agrediu fisicamente a vítima com chutes e socos na 

cabeça e no estômago, derrubando-a ao chão juntamente com sua filha, a 

qual estava em seu colo, porém, sem causar-lhes lesões corporais”. 

Grifos nossos.

Vale ressaltar que a vítima RONEIA MARCELINA DOS SANTOS prestou 

suas declarações de maneira clara e coerente, confirmando aquelas 

prestadas em sede policial, tendo como consectário lógico a aplicação da 

jurisprudência pátria pacífica em conferir à palavra da vítima a 

característica de instrumento probatório de ampla valoração, permitindo-se 

que embase a presente condenação da contravenção penal de vias de 

fato praticada por 02X (duas vezes) em concurso formal, quando se 

coadunam com os demais elementos de convicção, como é caso dos 

autos em epígrafe, in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO NO AMBIENTE DOMÉSTICO – 

SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO 

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DECLARAÇÕES PRECISAS E 

COERENTES – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. “A palavra 

da vítima constitui uma prova de grande importância, máxime em crimes de 

violência doméstica e familiar, e a sua acusação, firme e segura [...], 

autoriza a condenação [...].” (TJMT, Ap nº 86884/2013) (TJ/MT, Primeira 

Câmara Criminal, APELAÇÃO Nº 90808/2015, Rel. Des. MARCOS 

MACHADO, j. 10-11-2015)

APELAÇÕES CRIMINAIS – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO 

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – NÃO 

CABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 

RESTRITIVA DE DIREITOS – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE 

DIREITOS – RECURSO DEFENSIVO – AUSÊNCIA DE PROVAS, LEGÍTIMA 

DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – LAUDO PERICIAL – DEPOIMENTOS 

DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA – LESÃO CORPORAL COMPROVADA – 

JULGADOS DO TJMT – LEGÍTIMA DEFESA – PARECER DA PGJ ADOTADO 

PER RELATIONEM – ATO PRATICADO PELO APELANTE 

DESPROPORCIONAL – POSICIONAMENTO DO TJMT – CONDENAÇÃO 

MANTIDA – INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – CONTRARIEDADE À 

DISPOSITIVO LEGAL – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – 

PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E 

INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO 

DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

“[...] Inviável o pedido absolutório quando concorrentes nos autos 

elementos de convicção inequívocos indicadores da prática do delito de 

lesão corporal no âmbito doméstico, tais como o exame de corpo de delito 

e a palavra da vítima, corroborada pelas declarações da testemunha, 

coerentes e harmônicas com os demais elementos de prova, a desvelar a 

autoria e materialidade delitiva.” (TJMT, Ap 177613/2016). Grifos nossos.

 “APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGOS 

129, § 9º E 147 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – RELEVANTE A PALAVRA DA VÍTIMA – 

CORROBORADA COM OUTROS MEIOS DE PROVA – RECURSO 

DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

É cediço que a palavra da vítima constitui uma prova de grande relevância 

em crimes de violência doméstica e familiar, e a sua acusação, firme e 

segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação.

(Ap 97924/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) Grifos nossos.

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO 

DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. 

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE QUANTO AO CRIME DE 

AMEAÇA – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA 

DE DOLO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA 

COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS 

DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – VÍTIMA AMEDRONTADA COM AS 

AMEAÇAS PROFERIDAS – 2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA 

CONTINUIDADE DELITIVA – ARGUMENTO DE QUE OS DELITOS FORAM 

COMETIDOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR E QUE SÃO 

CRIMES DA MESMA ESPÉCIE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSCURSO 

SUBSTANCIAL DE TEMPO ENTRE OS ILÍCITOS – CRIMES DE ESPÉCIES 

DISTINTAS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS – MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA – 3. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

 1. É inviável a absolvição do recorrente sob o fundamento da atipicidade 

de sua conduta em razão da ausência de dolo, mormente porque o delito 

de ameaça, só pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de 

ausência do elemento subjetivo do tipo. Além disso, restou sobejamente 

demonstrado nestes autos que o recorrente proferiu ameaças à vítima de 

ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que lhe causou temor real de 

concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do 

tipo exigido para ensejar o juízo condenatório, devendo ser registrado, 

ainda, que em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm 

preponderante valor probatório.

2. Revela-se incabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os 

delitos de lesão corporal e ameaça, pois se tratam de crimes cometidos em 

condições diversas, eis que transcorrido decurso de tempo substancial 

entre as práticas delitivas, e por serem de espécies distintas, tutelando 

bens jurídicos diversos. (Ap 89776/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

24/02/2017). Grifos nossos.

Dessa forma a materialidade das contravenções penais de vias de fato 

está comprovada mediante: Boletim de Ocorrência n. 2013.148952 (fls. 

10/12 e 15), Termo de Representação Criminal (fls. 14), Termo de 

Declarações (fls. 16/17 e 47), Pedido de Providências Protetivas (fls. 

20/21), Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (fls. 49), 

Relatório Conclusivo (fls. 51 verso/52), oitiva da vítima RONEIA 

MARCELINA DOS SANTOS que em apertada síntese ratificou suas 

declarações prestadas em sede policial [segundo declarações em 

áudio/vídeo (DVD), fls. 90/92]. A autoria das contravenções penais de 

vias de fato é certa e recai sobre a conduta dolosa do réu.

Extremamente relevante informar que estão presentes os elementos das 

contravenções penais de vias de fato (artigo 21 do Decreto-Lei n. 

3.688/1941 – Lei de Contravenções Penais), consistentes em Fato Típico 

(conduta dolosa tendo como nexo causal um resultado naturalístico 

tipificado), Antijuricidade (ilicitude) e Culpabilidade (sujeito em plena 

capacidade de discernimento e compreensão da ilicitude praticada quando 

exigível conduta diversa).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pleiteou em sua tese 

preliminarmente a realização de nova intimação do réu revel para que seja 

interrogado, e no mérito absolvição do réu pela contravenção a ele 

imputado, por não existir prova suficiente para a condenação, conforme o 
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artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, fls. 97/101, tese 

(preliminar e mérito) que não condiz com os elementos probatórios 

colhidos e contraditados na fase instrutória concernente a contravenção 

em epígrafe.

 Compulsando os autos verificam-se os sinais indicativos de condenação 

como a agravante esculpida no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código 

Penal, na forma do artigo 7° da Lei n. 11.340/2006, e o concurso formal de 

crimes (artigo 70, caput, do Diploma Penal).

III – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, rejeito a questão prejudicial, com fundamento na 

interpretação gramatical do artigo 367 do Código Processo Penal, e JULGO 

PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu DANIEL NILDO DE SANTANA, 

filho de Nildo José de Santana e Lucelena Vilela de Rezende, com fulcro 

no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), 

com incidência do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por 02X 

(duas vezes) em concurso formal (artigo 70, caput, do Diploma Penal), na 

forma da Lei n. 11.340/2006.

Dessa forma, nos moldes dos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a 

lhe dosar as penas.

III.I – DA DOSIMETRIA

III.I.I – DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ARTIGO 21 DO 

DECRETO-LEI N. 3.688/1941)

Na primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; 

antecedentes inexistentes; conduta social nada que agrave; 

personalidade do agente não há dados para mensurar; os motivos não há 

elementos que o prejudique; circunstâncias e consequência não existem 

dados que prejudiquem. Assim, fixo a pena base em 15 (quinze) dias de 

prisão simples.

No que tange a segunda fase, presente a agravante do artigo 61, inciso II, 

alínea “f”, do Código Penal, aumento a pena na fração de 3 (três) dias. 

Assim, fixo a pena provisória em 18 (dezoito) dias de prisão simples.

Por fim, na terceira fase por não existir majorante ou minorante converto a 

pena provisória em definitiva, correspondendo a 18 (dezoito) dias de 

prisão simples.

III.I.II – DO CONCURSO FORMAL (ART. 70, CAPUT, DO CP)

Configura legalmente concurso formal, nos moldes do artigo 70 do Diploma 

Penal:

“Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais 

crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis 

ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 

um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, 

se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de 

desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.” Grifos 

nossos.

Dessa forma, por serem duas contravenções penais de vias de fato 

(artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941) a pena de 18 (dezoito) dias de 

prisão simples, será aumentada em 1/6 (um sexto), correspondendo a 3 

(três) dias de prisão simples, totalizando 21 (vinte e um) dias de prisão 

simples, a serem cumpridos em regime aberto, com fulcro no artigo 6º da 

Lei de Contravenções Penais.

 No presente caso não será convertida a pena de prisão simples em 

restritiva de direito em razão da violência perpetuada pelo réu, 

comungando desse posicionamento vem a Súmula 588 do Superior 

Tribunal de Justiça, ipsis litteris:

 “Súmula 588 do STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a 

mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita 

a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. 

Grifos nossos.

Ressalto que deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano, nos 

moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da 

ausência de elementos precisos acerca do prejuízo suportado, o que não 

afasta a busca de indenização no juízo cível.

Determino que o réu revel seja intimado desta sentença mediante edital, 

nos moldes do artigo 392 do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado e permanecendo inalterada está decisão, devem ser 

tomadas as seguintes providências:

1. Lance-se o nome do condenado no rol dos culpados;

2. Expeça-se ofício ao TRE-MT, para fins do artigo 15 da Constituição 

Federal do Brasil de 1988;

3. Expeçam-se ofícios aos órgãos de identificação Federal e Estadual;

4. Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a com cópia da 

denúncia, da sentença e do trânsito em julgado;

5. Intime-se a vítima sobre o conteúdo da presente sentença, conforme o 

artigo 21, caput, da Lei n. 11.340/2006.

Custas na forma da Lei.

Publique-se, registre-se, e intime-se.

 Várzea Grande-MT, 31 de agosto de 2018.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 416227 Nr: 20047-84.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO MARCOS VELASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896/MT, LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA - OAB:12027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES 

- OAB:11190, WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - OAB:18.853

 Processo nº: 20047-84.2015.811.0002 - Código: 416227

VISTOS ETC

Diante da Certidão de tempestividade às fls. 264, RECEBO o recurso de 

apelação interposto à folha 262.

 Nos termos do art. 600 do CPP, conceda-se vista ao apelante para, no 

prazo de 08 (oito) dias, apresentar suas razões, sob pena de subir sem 

elas, e, oferecidas ou certificado o decurso do prazo, ao apelado para, em 

igual prazo, apresentar contrarrazões.

 Apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observando a Sra. Gestora 

Judiciária as formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande, 12 de março de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 426042 Nr: 25179-25.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AERLISON ALONSO DE SOUZA 

SILVA - OAB:23786/O

 VISTOS ETC

O acusado apresentou Defesa Preliminar e arrolou as testemunhas de 

defesa, conforme as (fl. 156/162).

 Foi designada audiência de instrução, de acordo com decisão ás 

(fls.166), porém restou infrutífera a sua realização, consoante certidão ás 

(fls.203)

Prosseguindo com o feito, não ocorrendo nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 397 do CPP, designo para o dia 21 de março de 2019 às 

14h00min, a audiência de instrução e julgamento para oitiva da vítima, das 

testemunhas e interrogatório do acusado.

Intimem-se a vítima, a advogada (fls.208), as testemunhas arroladas pela 

acusação às fls.06.

 Intimem – se as testemunhas de defesa às fls. 162 e 177, o acusado, os 

advogados constituídos nos autos (fls. 177 e 209), para o interrogatório.

Ciência ao MP.

Intimem-se.

 Cumpra-se, com urgência.

Várzea Grande, 26 de setembro de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos
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 Cod. Proc.: 556947 Nr: 18514-85.2018.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GNDJ, APN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDVG-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAGANHA DE LIMA - 

OAB:17.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

No caso vertente, embora devidamente intimado (fls. 48/52), nota-se que 

os requeridos não cumpriram a liminar deferida nos autos (fls. 45/47), 

conforme infere-se pela petição de fls. 69/71.

Sendo assim, proceda-se ao bloqueio de ativos financeiros, se existentes, 

em nome dos requeridos até o valor de R$ 210.240,00 (duzentos e dez mil 

e duzentos e quarenta reais), que corresponde ao orçamento 

apresentado pela parte autora, relativo ao procedimento cirúrgico (fls. 

72/75).

Efetivado o bloqueio, determino a transferência dos valores para a Conta 

Única do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso (artigo 515 da CNGC) 

e a vinculação do respectivo valor ao processo em epígrafe.

Após, expeça Sra. Gestora alvarás eletrônicos no valor de R$ 38.240,00 

(trinta e oito mil, duzentos e quarenta reais) em favor do Serviço de 

Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular Pediátrica de São José do Rio Preto, 

R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) em favor da Fundação 

Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto, R$ 7.000,00 

(sete mil reais) para a empresa Nova Anestesiologia S/A, para as contas 

correntes informadas às fls. 73, a fim de que a autora seja submetida ao 

procedimento cirúrgico que lhe foi prescrito, devendo, ainda, encaminhar 

Notas Fiscais a este Juízo no prazo de 10 (dez) após a realização do 

procedimento cirúrgico para a devida prestação de contas.

Observe-se, no mais, o disposto no Provimento nº 04/2007, de 

26/03/2007, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, bem como nos 

Ofícios Circulares nº 251/2016, 07/2017 e 18/2017, todos da Presidência 

do egrégio TJ/MT.

Com a juntada das prestações de contas, intimem-se os requeridos para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito.

No mais, cumpra-se integralmente a r. decisão de fls. 45/47 e 67.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 30 de outubro de 2018.

Carlos Roberto Barros de Campos

Juiz de Direito em substituição legal

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000178-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO CESAR ALVES LENCINA (EXECUTADO)

ELIZA TEREZINHA ZORZI (EXECUTADO)

AQUILINO JOAO ZORZI (EXECUTADO)

AUTO ELETRICA SAO BENTO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

31 de outubro de 2018. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico(a) 

Judiciário(a) Danielly Furlan Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000688-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMIR RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

31 de outubro de 2018. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico(a) 

Judiciário(a) Danielly Furlan Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003813-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CORREA BOTELHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 
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VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003360-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. A. GARCIA EIRELI - ME (EXECUTADO)

ALESANDRA GESLAINE ALENCAR (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

31 de outubro de 2018. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico(a) 

Judiciário(a) Danielly Furlan Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002631-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON COELHO ANASTACIO (EXECUTADO)

ALYSSON COELHO ANASTACIO - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004609-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRLAN ZEITOUN (EXECUTADO)

ZEITOUN & ZEITOUN LTDA - ME (EXECUTADO)

ITAMAR ZEITOUN (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

31 de outubro de 2018. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico(a) 

Judiciário(a) Danielly Furlan Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 
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o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000769-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LUIZ APPOLARI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

31 de outubro de 2018. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico(a) 

Judiciário(a) Danielly Furlan Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005355-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR DA ROCHA LOVERA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009596-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATHIUSCIA TAIS FOLLE PERES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da correspondência 

devolvida, no prazo de 05(cinco) dias. Várzea Grande/MT, 31 de outubro 

de 2018. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico(a) Judiciário(a) 

Danielly Furlan Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009614-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESSE MENEZES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

31 de outubro de 2018. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico(a) 

Judiciário(a) Danielly Furlan Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002188-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN JOSE CAMPOS SALTE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009614-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESSE MENEZES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

31 de outubro de 2018. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico(a) 

Judiciário(a) Danielly Furlan Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003296-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALES GRETTER (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 
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CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

__________________ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001812-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATHIA DE FATIMA DOS SANTOS ASSUMPCAO (EXECUTADO)

GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO (EXECUTADO)

ALTAIR BAGGIO (EXECUTADO)

MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

31 de outubro de 2018. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico(a) 

Judiciário(a) Danielly Furlan Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002677-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GARCIA OAB - SP210137 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F B BRASIL SERVICOS LTDA ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

____________ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000260-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRIEMA TRUCK SERVICE LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAO PAULO DE TARSO KIRST (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 
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Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

_____________________________ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007547-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRIVET COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. - ME (EXECUTADO)

CREUSA PEREIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1007547-61.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: NUTRIVET COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. - ME, 

CREUSA PEREIRA DE CARVALHO Vistos. 1. Considerando o que dispõe o 

art. 921, § 5º do Código de Processo Civil, oportunizo ao exequente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que se manifeste sobre eventual 

ocorrência de prescrição intercorrente nos autos. 2. Após, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberações. 3. Às providências. ., 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009622-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDILENE VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1009622-73.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: WALDILENE VIEIRA DA 

SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte 

autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Analisando os autos, observo que 

o autor colacionou a notificação extrajudicial com endereço divergente do 

indicado no contrato. 4. Embora tenha o autor juntado o protesto para 

comprovar a mora do réu, entendo que não se esgotaram os meios para 

tentativa de notificação extrajudicial no endereço do réu informado no 

contrato. 4. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO 

EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR 

EDITAL. INVALIDADE. 1. Conquanto válida a notificação por edital do 

devedor, porquanto autorizada pelo art. 2º, parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 

911/69, não pode ser feita sem que antes tenha o credor buscado dar 

ciência pessoal daquele mediante correspondência dirigida ao seu 

endereço (Lei n. 9.492/97, art. 15). 2. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. (STJ - AgRg no AREsp: 489524 RS 2014/0059738-1, 

Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 

10/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015). 

5. Ademais, verifico que não foram juntadas as guias e o comprovante de 

pagamento das custas processuais e taxa judiciária, requisito necessário 

para análise da inicial. 6. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da 

inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades 

apontadas, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 7. Às 

providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000339-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUNHA & OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1 0 0 0 3 3 9 - 2 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CUNHA & 

OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME Vistos. 1. Trata-se de pedido do autor 

requerendo a extinção do feito, sem resolução do mérito, informando que 

as partes transigiram extrajudicialmente. 2. Todavia, observo que o veículo 

foi apreendido e entregue em mãos do autor, de modo que, para a 

extinção do feito, nos moldes requeridos pela parte, necessário se faz a 

comprovação de que o bem tenha sido devidamente restituído ao 

requerido. 3. Assim, concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para que 

comprove a devolução do veículo, para posterior apreciação do pedido. 4. 

Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001981-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCO ANDREY DE SOUZA CARDOSO (EXECUTADO)

PORTELLA COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

31 de outubro de 2018. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico(a) 

Judiciário(a) Danielly Furlan Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 
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disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007611-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIRELI MONTEIRO PEREIRA PIMENTEL 04891613165 (EXECUTADO)

ALMIRELI MONTEIRO PEREIRA PIMENTEL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

________________ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000024-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS LEITE FERREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

31 de outubro de 2018. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico(a) 

Judiciário(a) Danielly Furlan Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000411-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDILENE DE MATOS NEVES (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

___________________________ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003821-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA NILZA ARRUDA DA SILVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

_____________________________ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001772-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DOMINGAS FERREIRA (RÉU)

ORIENTE CONSTRUTORA PROJETOS E EDIFICACOES LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

31 de outubro de 2018. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico(a) 

Judiciário(a) Danielly Furlan Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000098-23.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA TANITA (EXECUTADO)

CLAUDEMIR BALCEIRO (EXECUTADO)

ROBERTO AKIRA TANITA (EXECUTADO)

USEFIX UNIVERSAL SOLDAS E FIXACAO LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

_____________ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000458-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CESAR DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

_______________ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003401-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASTURINA DE LOURDES BARBOSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

31 de outubro de 2018. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico(a) 

Judiciário(a) Danielly Furlan Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000374-54.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANGELO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

__________ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001190-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DOS REIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciára Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

____________________________________________________________

_________________ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000762-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

31 de outubro de 2018. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico(a) 

Judiciário(a) Danielly Furlan Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003838-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE AFFINITY SEGURADORA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONI BERNARDES CORREA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

___________ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000137-20.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANI LUCIANO ALMEIDA GARCIA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

31 de outubro de 2018. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico(a) 

Judiciário(a) Danielly Furlan Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 
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56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001937-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI AFONSO SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

31 de outubro de 2018. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico(a) 

Judiciário(a) Danielly Furlan Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008205-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY ROBERTO TOMAZ DE PAULA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

________________ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004249-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE VIANA TAPAJOZ (RÉU)

EQUIPA BAR COMERCIO DISTRIBUIDOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA - EPP (RÉU)

ANDREIA MARTINS QUEIROZ (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 2 

de outubro de 2018. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 
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sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001746-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE CAMPOS MEIRA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

31 de outubro de 2018. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico(a) 

Judiciário(a) Danielly Furlan Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001024-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA MURARO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

___________________________ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001039-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILMARA CORREA LIMA DE ANDRADE (EXECUTADO)

NILMARA CORREA LIMA DE ANDRADE EIRELI - ME (EXECUTADO)

JOSE CARLOS MORARI DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

_____________ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001179-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO FERREIRA DA SILVA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

31 de outubro de 2018. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico(a) 

Judiciário(a) Danielly Furlan Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000252-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL OZORIO BORBA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

____________________________ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000218-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILDO CARDOSO (RÉU)

SILDO CARDOSO & CIA LTDA - EPP (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

31 de outubro de 2018. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico(a) 

Judiciário(a) Danielly Furlan Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005992-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.R.C. DA SILVA SUPERMERCADO - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 
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78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

________________ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003405-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR INES TOMBINI VELOZO (RÉU)

ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME (RÉU)

AGNEL BUENO VELOZO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

31 de outubro de 2018. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico(a) 

Judiciário(a) Danielly Furlan Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007306-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUCE BENNER LOYOLA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

_____________________________ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006004-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.BATISTA COMERCIO DE PORTAIS EIRELI - ME (RÉU)

JOSIEL BATISTA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

31 de outubro de 2018. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico(a) 

Judiciário(a) Danielly Furlan Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 
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https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001248-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYSSA GOMES CONCEICAO (EXECUTADO)

RAYSSA GOMES CONCEICAO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

__________________ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000943-55.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F B BRASIL SERVICOS LTDA ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

_________________ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003512-29.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BORNEJE LUIZ DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

31 de outubro de 2018. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico(a) 

Judiciário(a) Danielly Furlan Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003754-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO RAMALHO PEDREIRA REIS (EXECUTADO)

REI INSTALACAO E MANUTENCAO DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

ROBERTO DE OLIVEIRA REIS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

_______________________________ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007581-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN COSTA SOARES (EXECUTADO)

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

__________________ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006194-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP (EXECUTADO)

ANDERSON TUTTA SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca das correspondências devolvidas, no 

prazo de 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

________________________ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001084-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMS OCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

IVETE MANDACARI SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

__________________ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002565-72.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HELIO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

ESPEDITA ALVES GUEDES - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

______________ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005789-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO HENRIQUE BEGAS COSTA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

_____________________ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002904-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA CERQUEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

__________________ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009527-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAVANTINO LEMES DE MORAES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

_____________ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002600-32.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVAN DE SOUZA ROCHA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

________________ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008982-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 763 de 790



MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA DOS SANTOS LOPES (EXECUTADO)

JM HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciária Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

______________________ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009616-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDILEI RAMOS PACO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

____________ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001639-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO BOMDEMAIS LTDA ME - ME (EXECUTADO)

A N DE AQUINO GARCIA MIRANDA-SUPERMERCADO -ME - ME 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

___________________ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005451-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO TONDELLI PESSI (EXECUTADO)

LEANDRO PESSI & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

_______________________________ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242438 Nr: 3619-03.2010.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO MATO GROSSO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR JOSE DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNA PIRES 

PINTO, para devolução dos autos nº 3619-03.2010.811.0002, Protocolo 

242438, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 407032 Nr: 15145-88.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS 

SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANJA FIGUEIRA LTDA, MIRNA DE CLEIDE 

MORENO RODRIGUES, HEVÉLCIO EZEQUIAS RODRIGUES, LAURIANE 

RODRIGUES ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10.407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, providencie o recolhimento 

das custas de Diretribuíção da Carta Precatória, bem como, sua retirada 

caso não tenha cadastro eletrônico para cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 50380 Nr: 5229-84.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO MARQUES DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias. Jefferson 

Fernandes _ Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280555 Nr: 24473-81.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD, INCORPORADORA DA 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, 

MICROEMPRESÁRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ESCOLA ELITE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias. Jefferson 

Fernandes_ Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 321493 Nr: 17899-71.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN FIDELES DE SOUZA, PAULO PEREIRA 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reitero a intimação efetuada na Certidão de fls. 110, pois o depósito da 

diligência no bairro Centro em Várzea Grande colacionado nos autos pelo 

autor em fls. 108/109 e em fls. 113/114, está em desconformidade com o 

endereço requerido na petição do autor em fls. 106 para expedição de 

mandado no bairro Pedro Henrique Cele em Várzea Grande.

Dessa maneira, intimo o autor para que, em 05 (cinco) dias, pague a 

diligência do Oficial de Justiça corretamente no bairro Pedro Henrique Cele 

em Várzea Grande, na conta única eletrônica do Tribunal de Justiça deste 

Estado no www.tjmt.jus.br, link emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 383761 Nr: 1242-83.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTILO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME, 

VAGUINALDO JOSE SILVA PINTO, PATRICIA FERNANDES DIAS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias. Jefferson 

Fernandes _ Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305147 Nr: 798-21.2013.811.0002
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA MARIA BATISTA PRAZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça no bairro 

Jardim Novo Niteroí em Várzea Grande, retirando a guia de pagamento 

através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 439892 Nr: 6745-51.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV. FINANCEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVITA FAUSTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 308619 Nr: 4580-36.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO DA CONCEIÇÃO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 371557 Nr: 20620-59.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO GUILHERME GOMES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Damas Filho - 

OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT, WILLIAN 

HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 339142 Nr: 7253-65.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMOBRAS - ATACADISTA DE MÓVEIS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO A. SANTOS - OAB: 

20.853-A, ODAIR A BUSÍQUIA - OAB:11.564-A, ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO A. SANTOS - OAB: 

20.853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8.530-A, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 Certifico que houve carga do processo para parte Embargante da qual 

apresentou Embargos de Declaração, dessa forma faço devolução do 

prazo, ao embargado, a fim de que conteste, querendo, os termos da 

presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 385296 Nr: 2222-30.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTO SEBASTIÃO VILAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias. Jefferson 

Fernandes _ Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 423613 Nr: 23894-94.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRISERRA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias. Jefferson 

Fernandes_ Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 283200 Nr: 2036-12.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOSDO OESTE DE MATO GROSSO -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIODE CONFECÇÕES CORREA 

BATISTA LTDA-ME, ALEXANDER CORREA BATISTA, PEDRO ALBERTO 

CORREA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 436844 Nr: 5062-76.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREVIO SANTANA DO BOM DESPACHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 1682 Nr: 860-57.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRINARP BRINDES E ARTIGOS 

PERSONALIZADOS LTDA, SÉRGIO GUIMARÃES ALVES, MARIA MÁRCIA 

DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3007-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056, 

SAIONARA MARI - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUDERLY S VARELLA JUNIOR 

- OAB:7.298, MANOEL C. DIAS AMORIM - OAB:6.470

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 27288 Nr: 5486-80.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO GONÇALVES MAGALHÃES, 

GONÇALINA DORACI DE SOUZA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:3338/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 342523 Nr: 9928-98.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ANGELICA ANTUNUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, informe o novo endereço para expedição do mandado de 

citação, tendo em vista, que os endereços anteriores fornecidos, todos 

foram negativa a tentativa de citação, portanto, não consta no feito novo 

endereço para realização do ato. Nada mais. ________Paulo Pedro 

Francisco dos Santos - Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 328920 Nr: 25240-51.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA MARQUES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:OAB/MT 6.294-B, RONALDO BATISTA 

ALVES PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 301193 Nr: 21936-78.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDA DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007082-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007082-52.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA LIMA Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Primeiramente, 

determino à senhora Gestora que risque do presente feito os documentos 

constantes em ID: 14671400, 14671419, 14671448, 14671456, 14671460, 

14671466, 14671476, 14671482, 14671488 e 14671490, vez que estes 

documentos não pertencem aos autos. 3. No mais, passo a análise dos 

requisitos da inicial. 4. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 5. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 6. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 7. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 
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mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 8. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 9. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 10. 

Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 

15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 11. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Código de Processo Civil. 12. Com base no Princípio da Especialidade, 

deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de 

feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo 

Decreto-Lei 911/69. 13. Expeça-se o necessário. 14. Intime-se. 15. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007532-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J PONCIANO COMERCIO DE CARNES LTDA (EXECUTADO)

JOSILAINE PONCIANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007532-92.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: J PONCIANO COMERCIO DE CARNES LTDA, JOSILAINE 

PONCIANO Vistos. . 1. Considerando o que dispõe o art. 921, § 5º do 

Código de Processo Civil, oportunizo ao exequente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que se manifeste sobre eventual ocorrência de prescrição 

intercorrente nos autos. 2. Após, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberações. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007580-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS PAES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES MORAES OAB - MG161820 (ADVOGADO(A))

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR OAB - MG120909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007580-51.2018.8.11.0002; AUTOR(A): ELVIS PAES DE ARRUDA RÉU: 

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos. . 1. 

Para a obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o 

texto constitucional, faz-se necessário a comprovação da insuficiência de 

recursos, não sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez 

que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o benefício será 

concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, conforme se 

depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. 

Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código 

de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um 

aparente conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, determino que seja intimado o autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira 

ou recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, 

ambos do CPC). 6. Intime-se. 7. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1004492-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANAYNA LAURA DA CONCEICAO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004492-05.2018.8.11.0002; AUTOR(A): ANAYNA LAURA DA 

CONCEICAO SILVA RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação Cautelar de Exibição de Documentos interposta por ANAYNA 

LAURA DA CONCEIÇÃO SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, 

requerendo a exibição de todos os documentos relativos às cobranças 

efetuadas da autora referente a suposta dívida existente. 2. Consigne-se, 

inicialmente, que o atual código de processo civil recepcionou os pedidos 

de exibição de documentos excepcionalmente em sua forma incidental, 

com a demanda em andamento (CPC, art. 396 a 404). 3. Todavia, 

tratando-se de pedido autônomo, como é o caso presente, o procedimento 

a ser adotado é o rito comum através da ação de produção antecipada de 

provas, onde caberão as medidas inerentes à tutela específica (CPC, art. 

381 a 383). 4. Nesse sentido, trago o seguinte ensinamento: “A tutela 

exibitória poderá também ser exigida por meio de ação principal, quando 

tiver por fundamento o direito subjetivo material ao acesso ao documento 

ou coisa (seja fundado em titularidade, seja em interesse legítimo). Nesse 

caso, o direito à exibição é autônomo a qualquer outro direito e será o 

objeto da própria tutela." (RAMOS, Rodrigo. Os efeitos jurídicos do 

descumprimento da ordem de exibição de documento ou coisa no novo 

Código de Processo Civil. In: JOBIM, Marco Félix, FERREIRA, William 

Santos. Direito Probatório. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, p. 681) "No 

caso de exibição fundada em direito material do requerente, o pedido 

poderá ser feito em sede principal e sua condenação será de obrigação 

de fazer tradicional, de natureza mandamental, executável pelo regime da 

tutela específica.” (RAMOS, Rodrigo. Os efeitos jurídicos do 

descumprimento da ordem de exibição de documento ou coisa no novo 

Código de Processo Civil. In: JOBIM, Marco Félix, FERREIRA, William 

Santos. Direito Probatório. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, p. 678, 679). 5. 

Diante do exposto, determino venha o autor emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, adequando a pretensão ao rito processual atual, sob 

pena de extinção do feito (CPC, art. 321, parágrafo único, CPC). 6. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001771-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001771-80.2018.8.11.0002; AUTOR(A): MARCOS ANTONIO DA ROCHA 

RÉU: AYMORE Vistos. .. 1. Considerando a audiência realizada, fica a 

parte autora, intimada neste ato para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar à Contestação. 2. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002525-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRENI ALVES MAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002525-22.2018.8.11.0002; AUTOR(A): IRENI ALVES MAIA RÉU: BANCO 

BMG Vistos. .. 1. Concedo a parte autora, o prazo de 05 (cinco) dias, para 

juntada de substabelecimento. 2. Defiro o pedido do advogado da parte 

requerida para juntada de carta de preposto. 3. Considerando a audiência 

realizada, fica a parte autora, intimada neste ato para, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar à Contestação. 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007546-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE DA SILVA GOMES PAVEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007546-13.2017.8.11.0002; REQUERENTE: LILIANE DA SILVA GOMES 

PAVEZI REQUERIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. Vistos. .. 1. Defiro o pedido da advogada da parte requerida para 

juntada de substabelecimento e carta de preposto. 2. Considerando a 

audiência realizada, fica a parte autora, intimada neste ato para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, impugnar à Contestação. 3. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007790-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANE BARBOSA DOS SANTOS LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007790-05.2018.8.11.0002; AUTOR(A): LEDIANE BARBOSA DOS 

SANTOS LOPES RÉU: BANCO ITAUCARD S/A. Vistos. . 1. Considerando a 

ordem de serviço n. 01/2015/DF, emanada da Direção do Foro desta 

Comarca, que estabeleceu a competência deste Juízo de Direito Bancário, 

verifico que a lide apresentada se enquadra na exclusão desta 

competência, prevista no artigo 3º, §2º do referido dispositivo, que 

transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) §2º - Excluem-se da competência dessa 

unidade as ações de competência de reparação de danos em que o 

segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, 

exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza 

tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de 

inadimplentes; e de natureza eminentemente civil”. 2. Portanto, a 

competência não é decidida meramente porque há no polo passivo uma 

instituição financeira, mas sim pela natureza da demanda. 3. Dessa forma, 

tendo em vista que no presente feito trata-se de natureza eminentemente 

cível, redistribua-se os autos a uma das varas cíveis desta comarca. 4. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005636-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON AMORIM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005636-14.2018.8.11.0002; AUTOR(A): ODILSON AMORIM DA SILVA 

RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 1. Trata-se de 

ação de Revisional de Contrato proposta por ODILSON AMORIM DA SILVA 

em face do o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A, partes 

qualificadas nos autos. 2. Em análise ao feito, constato que dentre os 

pedidos da autora, encontram-se o de que sejam declaradas algumas 

taxas e tarifas abusivas. 3. Pois bem, consigno que os processos que 

discutem sobre as taxas dispostas na exordial encontram-se suspensos 

por força da Decisão Monocrática proferida pelo Superior Tribunal de 

Justiça, em 02/09/2016, no REsp 1578526/SP, a qual determinou a 

suspensão em todo o território nacional, de todos os processos que 

versam sobre a validade da cobrança por registro de contrato, avaliação 

de bem ou qualquer outro serviço de terceiros em financiamentos 

bancários. 4. Desta feita, o sobrestamento do presente feito é à medida 

que se impõe. 5. Tal medida se justifica pela pendência de discussão da 

questão na Corte Superior (STJ), motivo por que é prematura qualquer 

decisão deste juízo acerca do tema. 6. Assim, determino a suspensão do 

feito, até o julgamento do REsp 1578526/SP pelo Superior Tribunal de 

Justiça. 7. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008304-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACY DE SOUZA CABRAL (AUTOR(A))

JOANA LUDOVICO CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIO MARTINS OAB - MT0020429S (ADVOGADO(A))

BRUNO COUTINHO DESTRO OAB - MT21302/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008304-89.2017.8.11.0002; AUTOR(A): JOANA LUDOVICO CORREIA, 

JACY DE SOUZA CABRAL RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. .. 1. 

Defiro o pedido da advogada da parte requerida para juntada de 

substabelecimento e carta de preposto. 2. Considerando a audiência 

realizada, fica a parte requerida, intimada neste ato para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Contestação. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008659-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008659-65.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 

Vistos. 1. Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, 

contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, 

deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem 

para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007974-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALECIO COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007974-58.2018.8.11.0002; AUTOR(A): FERNANDO ALECIO COSTA RÉU: 

AYMORE Vistos. . 1. Considerando a ordem de serviço n. 01/2015/DF, 

emanada da Direção do Foro desta Comarca, que estabeleceu a 

competência deste Juízo de Direito Bancário, verifico que a lide 

apresentada se enquadra na exclusão desta competência, prevista no 

artigo 3º, §2º do referido dispositivo, que transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) 

§2º - Excluem-se da competência dessa unidade as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil”. 2. Portanto, a competência não é decidida meramente 

porque há no polo passivo uma instituição financeira, mas sim pela 

natureza da demanda. 3. Dessa forma, tendo em vista que no presente 

feito trata-se de natureza eminentemente cível, redistribua-se os autos a 

uma das varas cíveis desta comarca. 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007593-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARENIL DIAS DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR OAB - MG120909 (ADVOGADO(A))

LEANDRO GOMES MORAES OAB - MG161820 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007593-50.2018.8.11.0002; AUTOR(A): ARENIL DIAS DE SOUZA SILVA 

RÉU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos. . 

1. Para a obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com 

o texto constitucional, faz-se necessário a comprovação da insuficiência 

de recursos, não sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez 

que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o benefício será 

concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, conforme se 

depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. 

Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código 

de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um 

aparente conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, determino que seja intimado o autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira 

ou recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, 

ambos do CPC). 6. Intime-se. 7. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007663-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULINO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR OAB - MG120909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007663-67.2018.8.11.0002; AUTOR(A): FRANCISCO PAULINO JUNIOR 

RÉU: AGIPLAN FINANCEIRA S.A Vistos. . 1. Para a obtenção do benefício 

da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se 

necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo 

suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 
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sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, determino que seja intimado o autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira 

ou recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, 

ambos do CPC). 6. Intime-se. 7. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007882-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIUSON BATISTA DOS PRAZERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007882-80.2018.8.11.0002; AUTOR(A): IVAIUSON BATISTA DOS 

PRAZERES RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. . 1. Para a obtenção do 

benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, 

faz-se necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não 

sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, determino que seja intimado o autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira 

ou recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, 

ambos do CPC). 6. Intime-se. 7. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006467-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOPAZIO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS OAB - MG107778 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO SANTOS DUMONT LTDA - ME (EXECUTADO)

FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES (EXECUTADO)

LUCIANE FLAVIA MACIEL OLIVEIRA MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006467-62.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO TOPAZIO S.A. 

EXECUTADO: AUTO POSTO SANTOS DUMONT LTDA - ME, FABIO 

DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES, LUCIANE FLAVIA MACIEL OLIVEIRA 

MARQUES Vistos. 1. Citem-se as partes devedoras para pagarem o débito 

em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado 

o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos 

bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas 

e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva 

avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores em seguida. 3. Não sendo encontrados os devedores, deverão 

ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da divida (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no mandado que em havendo 

pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 

827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é de 15 

(quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de citação, 

independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §

§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009609-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA RAQUEL MOTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009609-74.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: JANAINA RAQUEL MOTA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 
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livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005321-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DE ALMEIDA MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005321-83.2018.8.11.0002; REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: JANAINA DE ALMEIDA MATOS 

Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A, em desfavor de 

JANAINA DE ALMEIDA MATOS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 2. Em petição de ID. 15876222, o autor veio aos autos informar que 

realizou um acordo extrajudicial com o requerido, requerendo sua 

homologação e a suspensão do feito até devido cumprimento. 3. Denoto 

que a referida peça encontra-se devidamente assinada pelas partes. 4. 

Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, suspendo a 

tramitação do feito até 23/11/2018 a data final do cumprimento do acordo, 

na forma do art. 313, II, do Código de Processo Civil. 5. Decorridos os 

prazos estabelecidos no acordo ou eventual manifestação das partes, 

conclusos para deliberações. 6. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006866-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006866-91.2018.8.11.0002; AUTOR(A): ORIVALDO RODRIGUES DE 

AMORIM RÉU: BANCO J. SAFRA S.A Vistos. 1. Para a obtenção do 

benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, 

faz-se necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não 

sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, determino que seja intimado o autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira 

ou recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, 

ambos do CPC). 6. Intime-se. 7. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009808-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESTPALM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009808-96.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

WESTPALM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Contudo, 

compulsando os autos, verifico que o CEP constante da notificação 

extrajudicial diverge daquele informado no endereço do contrato 

entabulado entre as partes, o que configura a inexistência de mora. 4. 

Assim, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da referida notificação, 

na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. Quanto ao valor da causa, 

verifico que a pretensão da parte recai em cobrança de dívida, razão pela 

qual o valor a ser atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, 

I, do CPC. 6. Dessa maneira, em observância à decisão proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Especial N° 

1.418.593-MS (2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na 

inicial não corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos 

termos do Art. 292, § 3° do CPC, considerando a divergência entre o 

demonstrativo do débito constante na exordial e o valor da causa indicado 

pelo autor. 7. Assim, corrijo de ofício o valor da causa para R$ 45.110,22 

(quarenta e cinco mil e cento e dez reais e vinte e dois centavos), que 

corresponde à integralidade do débito, compreendido entre as parcelas 
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vencidas e vincendas, acrescida dos encargos pactuados e honorários 

advocatícios, conforme se verifica na planilha de débito constante na 

exordial, devendo o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária remanescente. 8. 

RETIFIQUE-SE, a secretaria o valor da causa junto ao registro do feito. 9. 

Intime-se. 10. Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009627-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISBENE MONTEIRO MAYER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009627-95.2018.8.11.0002; AUTOR(A): FRANCISBENE MONTEIRO 

MAYER RÉU: BANCO J. SAFRA S.A Vistos. 1. Para a obtenção do 

benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, 

faz-se necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não 

sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. No caso dos autos, verifico que a parte autora não trouxe qualquer 

elemento robusto que seja capaz de comprovar a impossibilidade da parte 

em arcar com os encargos processuais. 6. Assim, determino que seja 

intimada a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

documentalmente sua hipossuficiência financeira ou recolha as custas 

processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, ambos do CPC). 7. 

Intime-se. 8. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008924-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (EXECUTADO)

RIO DOCE - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

HEITOR TRENTIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008924-67.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, RIO DOCE - 

ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, HEITOR TRENTIN Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Execução promovida pelo credor, pretendendo 

receber a quantia informada na inicial. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que o autor não comprovou o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária. 3. Dessa maneira, 

oportunizo ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, para que recolha as 

custas pendentes, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do 

CPC e extinção do feito (art. 485, inciso III, do CPC). 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009029-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009029-44.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO SAFRA S-A 

EXECUTADO: TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Execução promovida pelo credor, pretendendo receber a quantia 

informada na inicial. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que o autor não comprovou o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária. 3. Dessa maneira, oportunizo ao autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para que recolha as custas pendentes, sob 

pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC e extinção do feito 

(art. 485, inciso III, do CPC). 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009638-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE SMERDEL TICIANEL (REQUERIDO)

EVALDO TICIANEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009638-27.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: EVALDO TICIANEL, MARLENE SMERDEL TICIANEL Vistos. 1. 

Cumpra-se conforme o deprecado, servindo a presente missiva como 

mandado. 2. Após, devolva-se ao Juízo deprecante, com as baixas e 

homenagens de estilo. 3. Expeça-se o necessário. 4. Às providências. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007963-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVINA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR OAB - MG120909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007963-29.2018.8.11.0002; AUTOR(A): SILVINA RODRIGUES DA SILVA 

RÉU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos. . 

1. Para a obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com 

o texto constitucional, faz-se necessário a comprovação da insuficiência 

de recursos, não sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez 

que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o benefício será 

concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, conforme se 

depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. 

Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código 

de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um 

aparente conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, determino que seja intimado o autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira 

ou recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, 

ambos do CPC). 6. Intime-se. 7. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009624-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CILENE GEORGINA DE PADUA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009624-43.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: CILENE GEORGINA DE PADUA Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia 

a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o requerido em mora. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 3. No presente caso, verifico que a Notificação Extrajudicial 

retornou com o motivo “ENDEREÇO INCORRETO”, carecendo do 

comprovante de seu recebimento. Na sequência, juntou instrumento de 

protesto, contudo, sem exaurir os meios de notificação pessoal, de modo 

que não ficou comprovada a mora do requerido. 4. Ademais, verifico que, 

tanto a notificação extrajudicial se refere a parcela com vencimento em 

09/04/2018 e o instrumento de protesto em 09/01/2018, ou seja, datas 

anteriores à divida constante na inicial, a qual refere-se a parcela com 

vencimento em 09/07/2018, não tendo sido, portanto, o devedor notificado 

da parcela vencida. 5. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, 

na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 6. Intime-se. 7. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004554-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REPET COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME (EXECUTADO)

JOCIMAR DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004554-79.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT EXECUTADO: REPET 

COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME, JOCIMAR DOS SANTOS SILVA 

Vistos. 1. Intime-se o autor para que no prazo de 5 dias se manifeste 

acerca da certidão negativa que aportou ao processo em ID. 12257473. 2. 

Após, conclusos para deliberações. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009408-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE 

INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GOULART JUNIOR OAB - GO24383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINHO DE SOUZA TORRES (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009408-82.2018.8.11.0002; AUTOR(A): COOPERFORTE- COOP DE ECON. 

E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS 

FEDERAIS LTDA RÉU: GINHO DE SOUZA TORRES Vistos. 1. Trata-se de 

Ação Monitória promovida pelo credor, pretendendo receber a quantia 

informada na inicial. 2. Analisando aos autos, verifico que o autor não 

trouxe os documentos necessários para apreciação da inicial, bem como 

não comprovou o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária. 3. 

Dessa maneira, oportunizo ao autor, o prazo de 15 (quinze) dias, para 

que, sane as irregularidades apontadas, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290 do CPC e extinção do feito (art. 485, inciso III, do 

CPC). 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007825-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE MORAES (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007825-96.2017.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. RÉU: MARCOS ANTONIO DE MORAES Vistos. 1. Considerando que o 

requerente não justificou ter esgotado todos os meios possíveis para 

obter informações sobre o endereço da parte requerida, indefiro, por ora, 

seu pedido, com fundamento dos arts. 328, § 5º e 476 da CNGC. 2. 

Manifeste-se, pois, o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, em caso de inércia do patrono, intime-se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 774 de 790



pessoalmente o autor para manifestar nos autos, em prazo igual, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008018-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAOINVEST PARTICIPACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALMA ELIAS EID SERIGATO OAB - PR30998 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE DOS SANTOS VACARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008018-77.2018.8.11.0002;  REQUERENTE:  UNIAOINVEST 

PARTICIPACOES LTDA REQUERIDO: DIONE DOS SANTOS VACARO 

Vistos. . 1. Concedo à exequente o prazo de 05 (cinco) dias para que 

informe o motivo da distribuição da presente Carta Precatória neste juízo, 

eis que a mesma foi dirigida à Comarca de Londrina-PR. 2. Em caso de 

inércia, arquivem-se com as baixas necessárias. 3. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009441-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOICINAIRA PARANHOS QUIDA (RÉU)

QUIDA & BARROS LTDA - ME (RÉU)

SERGIO PEREIRA DE BARROS (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009441-72.2018.8.11.0002; AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A RÉU: QUIDA 

& BARROS LTDA - ME, JOICINAIRA PARANHOS QUIDA, SERGIO PEREIRA 

DE BARROS Vistos. 1. Trata-se de ação Monitória proposta pelo autor em 

desfavor do requerido, visando o recebimento da quantia informada na 

exordial. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico 

que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290 do CPC) e extinção do feito (art. 485, inciso III do 

CPC). 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008093-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE SOUZA VALE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008093-19.2018.8.11.0002; AUTOR(A): PEDRO DE SOUZA VALE RÉU: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. . 1. Certifique-se a 

tempestividade dos embargos propostos. 2. Se no prazo, RECEBO os 

EMBARGOS à execução, sem efeito suspensivo, diante da inexistência de 

pedido neste sentido, bem como em razão da parte autora não ter 

preenchido os requisitos necessários para atribuição do referido efeito (§ 

1º, art. 919 do CPC). 3. Ouça o exeqüente, no prazo de quinze (15) dias - 

(art. 920, I, do CPC). 4. Apresentada impugnação com preliminares e/ou 

documentos, dê-se vista dos autos ao embargante para se manifestar, em 

dez (10) dias, sob pena de preclusão. 5. Após, conclusos para os fins do 

artigo 920 do CPC (julgamento antecipado ou instrução). 6. DEFIRO aos 

embargantes os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do 

CPC. 7. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008266-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIDE DANILA LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR OAB - MG120909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008266-43.2018.8.11.0002; AUTOR(A): EDNEIDE DANILA LOPES DOS 

SANTOS RÉU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

Vistos. . 1. Para a obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de 

acordo com o texto constitucional, faz-se necessário a comprovação da 

insuficiência de recursos, não sendo suficiente apenas a simples 

declaração, uma vez que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o 

benefício será concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, 

conforme se depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 

5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos;”. 2. Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, 

§3º, do Código de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

verifica-se um aparente conflito de normas, travado entre a Constituição 

Federal e a lei 13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. 

Nesse diapasão, para a solução da problemática da antinomia, adoto o 

critério hierárquico (ou de superioridade), a fim de aplicar o texto 

constitucional ao caso concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da 

obra do ilustre jurista Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios 

para a solução de antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex 

superior derogat legi inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a 

de hierarquia inferior; b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat 

legi priori), pelo qual a lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da 

especialidade (lex specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial 

prevalece sobre a geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual 

Completo de Direito Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora 

Foco Jurídico, 2014)”. 5. Assim, determino que seja intimado o autor para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito 

(art. 290 c/c art. 485, III, ambos do CPC). 6. Intime-se. 7. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009582-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIA SILVA DO NASCIMENTO (RÉU)

J.S. DO NASCIMENTO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009582-91.2018.8.11.0002; AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A RÉU: J.S. 

DO NASCIMENTO - ME, JUCELIA SILVA DO NASCIMENTO Vistos. 1. 

Trata-se de ação Monitória proposta pelo autor em desfavor do requerido, 
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visando o recebimento da quantia informada na exordial. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 

290 do CPC) e extinção do feito (art. 485, inciso III do CPC). 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008615-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME (EXECUTADO)

CLAUDIO ADAO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008615-46.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: AMERICA COMERCIO E 

CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME, CLAUDIO ADAO ESPIRITO SANTO 

Vistos. . 1. Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, 

contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, 

deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem 

para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1000543-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA MARLA DE ALIMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

ELMO HENRIQUE MORETTI MARTINS (REQUERIDO)

MARCOS ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000543-41.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO SAFRA S-A 

REQUERIDO: DISTRIBUIDORA MARLA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, 

MARCOS ANTONIO DA SILVA, ELMO HENRIQUE MORETTI MARTINS 

Vistos. 1. Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por BANCO 

SAFRA S.A., alegando obscuridade e omissão na decisão de ID. 

1280404609, na medida em que não teria apreciado o pedido de expedição 

de carta de citação com a necessidade de recebimento em mãos próprias 

e o pedido de arresto nas contas dos executados. 2. Recurso intentado 

no prazo legal, consoante se infere da certidão de ID. 12992512. É o 

relatório. DECIDO. 3. Conheço dos Embargos, na forma dos artigos 1.023 e 

seguintes do Código de Processo Civil, e acolho-os, visto que realmente 

existe omissão quanto à análise dos pleitos vindicados. 4. O artigo 1022, II, 

do CPC preconiza o seguinte: Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: [...] II - suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; 5. Com 

efeito, a omissão que enseja no cabimento dos embargos se dá quando a 

decisão não aprecia ponto ou questão que deveria ser dirimida pelo 

Magistrado. Caso a omissão seja irrelevante, a decisão não merece ser 

completada. 6. In casu, vê-se claramente que houve omissão na decisão 

de ID. 1280404609 uma vez que não apreciara os pedidos formulados. 7. 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos em face da decisão 

de ID. 1280404609 para sanar a omissão existente e, passo à análise do 

requerimento formulado pelo executado. 8. Defiro o pedido de expedição 

de carta de citação por mão própria -MP para o executado Elmo Henrique, 

no endereço Rua Getúlio Vargas, nº 20, bairro Centro, Alvarés 

Machado/SP. 9. Ademais, acerca do pedido de arresto online, postergo 

para após a tentativa de citação dos executados nos endereços 

encontrados via INFOJUD, conforme IDS. 12811841 e 12811798. 10. 

Determino a expedição de mandado de citação nos endereços informados 

em item 9 desta. 11. No mais, permanece a decisão tal como lançada. 12. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1008353-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LEITE MARTINS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008353-96.2018.8.11.0002; AUTOR(A): LUIZ LEITE MARTINS JUNIOR 

RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos. . 1. Para a obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de 

acordo com o texto constitucional, faz-se necessário a comprovação da 

insuficiência de recursos, não sendo suficiente apenas a simples 

declaração, uma vez que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o 

benefício será concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, 

conforme se depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 

5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos;”. 2. Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, 

§3º, do Código de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

verifica-se um aparente conflito de normas, travado entre a Constituição 

Federal e a lei 13.105/2015, que estatuiu o Novo Código de Processo Civil. 

3. Nesse diapasão, para a solução da problemática da antinomia, adoto o 

critério hierárquico (ou de superioridade), a fim de aplicar o texto 

constitucional ao caso concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da 

obra do ilustre jurista Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios 

para a solução de antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex 

superior derogat legi inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a 

de hierarquia inferior; b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat 

legi priori), pelo qual a lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da 

especialidade (lex specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial 

prevalece sobre a geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual 

Completo de Direito Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora 

Foco Jurídico, 2014)”. 5. In casu, o holerite anexado aos autos comprova 

que possui renda suficiente para o recolhimento das custas iniciais, não 

cabendo a este juízo analisar se a renda auferida suporta ou não as 

despesas praticadas pela parte. 6. Assim, considerando que os 

documentos colacionados aos autos não comprovaram a hipossuficiência 

declarada pelo autor, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino 

que seja intimado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as 
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custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil). 7. Intime-se. 8. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008968-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008968-86.2018.8.11.0002; AUTOR(A): ELIZABETE DA SILVA COSTA 

RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos. . 1. Para a obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de 

acordo com o texto constitucional, faz-se necessário a comprovação da 

insuficiência de recursos, não sendo suficiente apenas a simples 

declaração, uma vez que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o 

benefício será concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, 

conforme se depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 

5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos;”. 2. Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, 

§3º, do Código de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

verifica-se um aparente conflito de normas, travado entre a Constituição 

Federal e a lei 13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. 

Nesse diapasão, para a solução da problemática da antinomia, adoto o 

critério hierárquico (ou de superioridade), a fim de aplicar o texto 

constitucional ao caso concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da 

obra do ilustre jurista Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios 

para a solução de antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex 

superior derogat legi inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a 

de hierarquia inferior; b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat 

legi priori), pelo qual a lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da 

especialidade (lex specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial 

prevalece sobre a geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual 

Completo de Direito Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora 

Foco Jurídico, 2014)”. 5. Assim, determino que seja intimado o autor para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito 

(art. 290 c/c art. 485, III, ambos do CPC). 6. Intime-se. 7. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1008975-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDA CECILIA CORREA DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV OAB - MT17893/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008975-78.2018.8.11.0002; AUTOR(A): WANDA CECILIA CORREA DE 

MELLO RÉU: BANCO BMG Vistos. . 1. A nova sistemática processual 

deixou de prever a possibilidade de ação autônoma de exibição de 

documentos, como é o caso, sendo certo que a pretensão de exibição 

somente é cabível na hipótese de já haver demanda proposta, caso 

contrário deve a parte valer-se da medida de produção antecipada de 

provas, nos termos do art. 381 do CPC/2015. 2. Sobre o assunto leciona 

os doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitiero[1][1]: “Os arts. 396-404, CPC, tratam da exibição de documento ou 

coisa dirigida contra particulares e pressupõem processo em curso. (...) 

Se a exibição deve ser anterior à instauração do processo 

(“preparatória”), então o assunto é regido pelos arts. 381-383, CPC” 3. 

Nesse esteio, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, adequar 

a pretensão inicial ao rito processual que lhe é próprio, à vista do que 

dispõe o Código de Processo Civil, sob pena de extinção do feito (art. 321, 

parágrafo único, CPC). 4. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008986-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB - PE12450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO SCHMITZ JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008986-10.2018.8.11.0002; REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO REQUERIDO: GILBERTO SCHMITZ JUNIOR Vistos. . 1. Intime-se 

o exequente a recolher as custas processuais referentes a distribuição 

da presente missiva neste juízo, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Consigne 

que, caso a parte permaneça inerte por mais de 30 (trinta) dias, a 

presente Carta Precatória será devolvida ao Juízo de origem, no estado 

em que se encontra, independentemente de nova determinação, conforme 

artigo 991 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT). 3. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006380-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBIA TSUYA TAKEDA OZAKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006380-09.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: EBIA TSUYA TAKEDA OZAKI Vistos. .. 1. Trata-se de ação 

de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia 

a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, necessário se faz a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, podendo ser realizada por carta registrada 

com aviso de recebimento (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Em 

análise aos autos, verifico que o autor colacionou a notificação 

extrajudicial encaminhada ao endereço da parte requerida, no entanto, a 

mesma retornou com o motivo “Endereço Incorreto”, deste modo, carece a 

notificação extrajudicial do efetivo comprovante de seu recebimento. 4. Em 

que pese o autor ter colacionado ao feito o instrumento de protesto, não 

ficou configurada a mora, pois, caberia ao autor demonstrar que esgotou 

os meios de notificação tradicionais antes da efetivação do protesto 

extrajudicial, remetendo a correspondência pelo menos mais de uma vez 

ao endereço do requerido. 5. Nesse sentido: “AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – 

DESTINATÁRIO INEXISTENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO 

CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 
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comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do 

edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora 

para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem 

colocado um pressuposto para aceitação dessa notificação ficta, devendo 

o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para 

localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. (TJMT – AP. 

11203/2017, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de 

Julgamento: 22/03/2017, Quinta Câmara Cível, Data da Publicação DJE: 

29/03/2017)”. 6. Ademais, verifico que o Instrumento Procuratório 

acostado aos autos encontra-se vencido, conforme o prazo de validade 

constante no mesmo, e que dentre a documentação necessária não 

consta os comprovantes do recolhimento das custas processuais e taxas 

judiciárias, requisitos necessários para análise do pedido. 7. Dessa 

maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, sane as irregularidades apontadas, na forma do art. 2º, §2º, 

do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). 8. Intime-se. 9. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009840-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADANARY SILVA TOLEDO PIZZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA TOLEDO ARAUJO OAB - MT22012/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009840-04.2018.8.11.0002; AUTOR(A): ADANARY SILVA TOLEDO 

PIZZA RÉU: BANCO BMG Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da 

Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se 

necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo 

suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Pois bem. Verifico dos holerites juntados aos autos, que a autora possui 

renda suficiente para o recolhimento das custas iniciais, não cabendo a 

este juízo analisar se a renda auferida suporta ou não as despesas 

praticadas pela parte. 6. No caso dos autos, restou comprovado que a 

autora recebe uma renda superior ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), conforme holerite juntado ao processo judicial eletrônico. Ademais, 

está assistida por advogado particular. 7. Assim, considerando que os 

documentos colacionados aos autos não comprovaram a hipossuficiência 

declarada pela autora, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino 

que seja intimada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as 

custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento 

da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, ambos do CPC). 

8. Intime-se. 9. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006914-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OILSON GETULIO DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006914-84.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: OILSON GETULIO DA CUNHA Vistos. .. 1. Trata-se de ação 

de Busca e Apreensão proposta por BANCO J. SAFRA S/A, em desfavor 

de OILSON GETULIO DA CUNHA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 2. Em petição de ID. 13582092, o autor veio aos autos informar que 

realizou um acordo extrajudicial com o requerido, requerendo sua 

homologação e a suspensão do feito até devido cumprimento. 3. Denoto 

que a referida peça encontra-se devidamente assinada pelas partes. 4. 

Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, suspendo a 

tramitação do feito até 28/02/2019 a data final do cumprimento do acordo, 

na forma do art. 313, II, do Código de Processo Civil. 5. Decorridos os 

prazos estabelecidos no acordo ou eventual manifestação das partes, 

conclusos para deliberações. 6. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009828-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANNUELLE FARIAS PEREIRA DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009828-87.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: EMANNUELLE FARIAS PEREIRA DE MATOS Vistos. 1. 

BANCO HONDA S/A, devidamente qualificado e representado nos autos, 

ingressou com a ação de busca e apreensão na 1ª Vara Cível, de Família 

e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, em desfavor de 

EMANNUELLE FARIAS PEREIRA DE MATOS SILVA, qualificada nos autos, 

requerendo, neste Juízo, o cumprimento da decisão que concedeu a 

medida liminar de busca e apreensão naquela Comarca. 2. Juntou aos 

autos a decisão da liminar deferida naquele juízo, cópia da petição inicial, 

procuração e os comprovantes do pagamento das custas. 3. Pois bem, 

considerando o disposto no artigo 3º do Decreto Lei nº 911/69, determino 

o integral cumprimento da liminar deferida no juízo de origem, devendo ser 

cumprido pelo oficial plantonista, se necessário. 4. Após a apreensão do 

bem, comunique-se o Juízo do processo originário, via malote digital, que 

deverá providenciar a intimação da instituição financeira para retirá-lo do 

local depositado, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 

conforme dispõe o artigo 636 da CNGC. 5. Após o cumprimento do item 

acima, arquive-se com baixa definitiva – (artigo 636, §2º, da CNGC). 6. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009036-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR FRANCISCO FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE GIM OAB - MT17647/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009036-36.2018.8.11.0002; AUTOR(A): MOACIR FRANCISCO 

FIGUEIREDO RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. . 1. Para a obtenção do 

benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, 

faz-se necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não 

sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Novel Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatuiu o Novo Código de Processo Civil. 3. Nesse 

diapasão, para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério 

hierárquico (ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao 

caso concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre 

jurista Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. De uma simples análise dos autos, denota-se que o autor é empresário 

e proprietário de Empresa de Prestação de Serviços de mecânica de 

automotores, entre outros, conforme busca livre realizada na rede mundial 

de internet. Além do mais, declara em sua inicial, que está “implementando 

projeto de melhoria expansão” em sua empresa, de modo que, entendo, 

possui renda suficiente para o recolhimento das custas e despensas 

processuais da ação interposta. 6. Assim, considerando que os 

documentos colacionados aos autos não comprovaram a hipossuficiência 

declarada pelo autor, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino 

que seja intimado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as 

custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290 do Novel Código de Processo Civil). 7. Intime-se. 8. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009254-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MORADA S/A - EM LIQUIDACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SALOMAO NETO OAB - RJ188131 (ADVOGADO(A))

MARCELLO IGNACIO PINHEIRO DE MACEDO OAB - RJ65541 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALCEU GRANDO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009254-64.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO MORADA S/A - EM 

LIQUIDACAO RÉU: ANTONIO ALCEU GRANDO Vistos. . 1. Concedo ao 

autor o prazo de 05 (cinco) dias para que requeira o que entender 

necessário para o deslinde da ação. 2. Após, conclusos para 

deliberações. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009266-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA ASSUNCAO MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009266-78.2018.8.11.0002; REQUERENTE: PAULA ASSUNCAO MATOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. . 1. Para a obtenção do 

benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, 

faz-se necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não 

sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, determino que seja intimado o autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira 

ou recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, 

ambos do CPC). 6. Intime-se. 7. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009729-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MATIAS DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009729-20.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: JOSE MATIAS DE ANDRADE Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Verifico que a pretensão da parte recai em cobrança de 

dívida, razão pela qual o valor a ser atribuído à causa deve observar o 

disposto no art. 292, I, do CPC. 3. Dessa maneira, em observância à 

decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento Recurso 

Especial N° 1.418.593-MS (2013/0381036-4), entendo que o valor 

apresentado na inicial não corresponde ao proveito econômico perseguido 

pelo autor, nos termos do Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo 
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de ofício o valor da causa para R$ 23.545,44 (vinte e três mil, quinhentos e 

quarenta e cinco mil e quarenta e quatro centavos), que corresponde à 

integralidade do débito, indicada no quadro “da mora” da exordial, 

conforme “item d” dos pedidos formulados pelo autor. 4. Proceda-se a 

secretaria, a RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao registro do feito. 5. 

Após o recolhimento das custas remanescentes, o que deverá ser 

providenciado pela parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, remetam-se 

conclusos para análise do pedido liminar. 6. Intime-se. 7. Às providências. 

. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-67 RESTAURAÇÃO DE AUTOS

Processo Número: 1009287-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (PARTE AUTORA)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L F DIAS CONFECCOES LTDA - ME (PARTE RÉ)

LUCINEIA FRANCISCA DIAS (PARTE RÉ)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009287-54.2018.8.11.0002; PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - 

SICOOB CREDISUL PARTE RÉ: L F DIAS CONFECCOES LTDA - ME, 

LUCINEIA FRANCISCA DIAS Vistos. . 1. Cuida-se de Certidão de lavra da 

Sra. Gestora Judicial da Secretaria deste Juízo, informando o 

desaparecimento dos documentos inseridos nos autos da Ação de 

Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 1006652-63.2018.811.0002 

(PJE) promovida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA – SICOOB CREDISUL move em desfavor de 

L.F. DIAS CONFECÇÕES LTDA – ME e OUTRA. 2. Narra em sua certidão, 

que todos os documentos que faziam parte dos autos acima 

referenciados, foram excluídos do processo, por equívoco do servidor da 

secretaria, Informa ainda que, muito embora tenha diligenciado no sentido 

de recuperar tais documentos junto ao DAPI – Departamento de 

Aprimoramento de Primeira Instância, não obteve êxito. 3. Pois bem. O 

atual Código de Processo Civil instituiu uma nova sistemática para a 

“restauração de autos” desaparecidos, estabelecendo critérios que 

encontram-se dispostos nos artigos 712 a 718, autorizando ao juízo, de 

ofício, promover com a respectiva restauração. 4. Assim, nos temos do 

art. 712 do CPC, uma vez verificado que o pedido atende os requisitos 

iniciais para a propositura do presente procedimento, RECEBO-O para o 

fim de conceder ao exequente o prazo de 05 (cinco) dias, para que 

manifeste sua concordância quanto aos documentos já anexados, 

podendo, na ocasião, exibir outros que estiverem em seu poder, em 

analogia aos termos dispostos no art. 714 do CPC. 5. Determino à 

secretaria, para que anexe ao presente pedido, eventuais documentos 

que foram inseridos naqueles autos, após o incidente. 6. Após, 

venham-me conclusos para deliberações e continuidade do feito. 7. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007670-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO HONORATO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007670-59.2018.8.11.0002; AUTOR(A): RONIVALDO HONORATO 

BARBOSA RÉU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos. . 1. Recebo a inicial posto que preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 2. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação 

ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 3. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 4. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 14/02/2019 às 14h20min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 5. 

Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse na 

autocomposição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data designada para a audiência – 

(Art. 334, §5º, CPC). 6. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 7. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 

Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 

8. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009599-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZALTINO RODRIGUES DA COSTA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009599-30.2018.8.11.0002; AUTOR(A): IZALTINO RODRIGUES DA 

COSTA NETO RÉU: BANCO J. SAFRA S.A Vistos. 1. Para a obtenção do 

benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, 

faz-se necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não 

sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Pois bem. Verifico dos holerites juntados aos autos, que o autor possui 

renda suficiente para o recolhimento das custas iniciais, não cabendo a 
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este juízo analisar se a renda auferida suporta ou não as despesas 

praticadas pela parte. 6. No caso dos autos, restou comprovado que o 

autor aufere uma renda superior ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

conforme holerite referente ao mês de setembro/2018 (id 16093423). 

Ademais, está assistido por advogado particular. 7. Assim, considerando 

que os documentos colacionados aos autos não comprovaram a 

hipossuficiência declarada pelo autor, INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita e determino que seja intimado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena 

de cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, 

III, ambos do CPC). 8. Intime-se. 9. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009343-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

USEFIX UNIVERSAL SOLDAS E FIXACAO LTDA (EMBARGANTE)

CLAUDEMIR BALCEIRO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA OAB - MT22030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009343-87.2018.8.11.0002; EMBARGANTE: USEFIX UNIVERSAL SOLDAS 

E FIXACAO LTDA, CLAUDEMIR BALCEIRO EMBARGADO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. . 1. Para a obtenção do benefício da Gratuidade 

de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se necessário a 

comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente apenas a 

simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua 

redação que o benefício será concedido aos que COMPROVAREM tal 

necessidade, conforme se depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo 

transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV 

- o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa forma, ao analisar a 

previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, de que 

“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente conflito de 

normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 13.105/2015, que 

estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, para a solução da 

problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico (ou de 

superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso concreto. 4. 

Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista Wander Garcia: 

“A ordem jurídica prevê critérios para a solução de antinomias aparentes. 

São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi inferiori), pelo qual a lei 

superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; b) o cronológico ou 

temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a lei posterior 

prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex specialis derogat 

legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a geral (GARCIA, 

Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito Civil – Volume 

Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 5. Assim, 

determino que seja intimado o autor para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira ou 

recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, 

ambos do CPC). 6. Intime-se. 7. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009355-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO AKIRA TANITA (EMBARGANTE)

CLAUDEMIR BALCEIRO (EMBARGANTE)

USEFIX UNIVERSAL SOLDAS E FIXACAO LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA OAB - MT22030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009355-04.2018.8.11.0002; EMBARGANTE: USEFIX UNIVERSAL SOLDAS 

E FIXACAO LTDA, ROBERTO AKIRA TANITA, CLAUDEMIR BALCEIRO 

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. . 1. Para a obtenção do 

benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, 

faz-se necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não 

sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, determino que seja intimado o autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira 

ou recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, 

ambos do CPC). 6. Intime-se. 7. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009473-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADETINO FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009473-77.2018.8.11.0002; AUTOR(A): ADETINO FRANCISCO DE 

SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos. . 1. Considerando a ordem de serviço n. 01/2015/DF, 

emanada da Direção do Foro desta Comarca, que estabeleceu a 

competência deste Juízo de Direito Bancário, verifico que a lide 

apresentada se enquadra na exclusão desta competência, prevista no 

artigo 3º, §2º do referido dispositivo, que transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) 

§2º - Excluem-se da competência dessa unidade as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil”. 2. Portanto, a competência não é decidida meramente 

porque há no polo passivo uma instituição financeira, mas sim pela 

natureza da demanda. 3. Dessa forma, tendo em vista que no presente 

feito trata-se de natureza eminentemente cível, redistribua-se os autos a 
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uma das varas cíveis desta comarca. 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007641-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THATIANE COSTA SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA OAB - MT0015284A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007641-09.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: THATIANE COSTA SOUSA Vistos. 1. 

Apreendido o veículo conforme certidão do senhor Oficial de Justiça (ID. 

16250297), pleiteia a requerida, a purgação da mora, uma vez que 

efetuara o pagamento integral do débito. 2. Pois bem. De acordo com 

entendimento já pacificado nos Tribunais Superiores quanto ao valor a ser 

depositado referente a purgação da mora, o devedor deve pagar a 

integralidade da dívida, ou seja, os valores apresentados na inicial pelo 

autor como devidos. 3. Assim, considerando que o cumprimento da liminar 

se deu em 30/10/2018 e o pagamento da integralidade do débito (R$ 

27.982,09) fora realizado em 31/10/2018, dentro do prazo legal, conforme 

comprovante de ID. 16282960, expeça-se o competente Mandado de 

Restituição do veículo, em favor do requerido, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais), devendo o Mandado ser cumprido pelo Oficial de Justiça 

plantonista, se necessário. 4. Após, aguarde-se o prazo para 

apresentação de defesa, o que deverá ser certificado, intimando-se o 

autor para manifestar na parte que lhe couber, se necessário for, 

posteriormente, remetendo-se conclusos. 5. Ainda, intime-se o autor para 

que informe a conta a serem transferidos os valores depositados nos 

autos. 6. Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003537-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABELVAL LUIZ GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003537-71.2018.8.11.0002; AUTOR(A): ABELVAL LUIZ GOMES DA 

SILVA RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização 

por Danos Morais com pedido de antecipação de tutela em caráter liminar 

proposta por ABELVAL LUIZ GOMES DA SILVA em face do BANCO 

BONSUCESSO, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz, o 

requerente, que é servidor público municipal e que está sendo descontado 

na sua folha de pagamento, um valor referente a cartão de crédito do 

banco requerido, desde fevereiro de 2011. 3. Alega que pegou 

emprestado o valor de R$1.064,70 (um mil e sessenta e quatro reais e 

setenta centavos) e já pagou R$ 4.810,00 (quatro mil e oitocentos e dez 

reais). Ademais, afirma que foi ludibriado pela falta de informação, uma 

vez que no contrato só consta os dados do autor e o valor do empréstimo. 

4. Por esta razão, pugna pela concessão de tutela de urgência para 

suspender os descontos, bem como, seja determinada a requerida juntar 

aos autos o TED referente ao valor do empréstimo, sob pena de multa 

diária, e, no mérito requer a nulidade do contrato, em razão da sua 

rotatividade, ou, alternativamente, seja declarado inexistente os valores 

que excederam ao valor do empréstimo. 5. O feito veio concluso. É o 

relatório. Decido. 6. Trata-se de Ação de Nulidade Contratual c/c Repetição 

de Indébito e Indenização por Danos Morais com pedido de antecipação de 

tutela em caráter liminar proposta por ABELVAL LUIZ GOMES DA SILVA 

em face do BANCO BONSUCESSO, partes devidamente qualificadas nos 

autos, conforme relatório acima. 7. Pois bem. Preconiza o artigo 300 do 

CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. 8. No caso dos autos, vejo que o autor não 

conseguiu demonstrar que a probabilidade do direito se faz presente. 

Ocorre que, ao analisar as folhas de pagamentos do autor, verifica-se que 

os descontos referentes ao banco requerido foram realizados somente a 

partir do mês de julho/2011 e não, fevereiro/2011, como afirmou o autor. 

Ademais, houve a suspensão dos descontos em determinados meses (ex: 

outubro e novembro de 2011; maio de 2012; agosto de 2013 e, junho, 

agosto e setembro de 2014), ou seja, não houve o desconto do 

empréstimo modalidade consignado, que vinha sendo descontado no valor 

de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais). 9. Assim, não há como se aferir, 

neste momento processual, a plausibilidade do direito do autor. 10 Neste 

esteio, diante da ausência simultânea da “probabilidade do direito” e do 

“perigo do dano”, necessários à concessão da tutela de urgência 

antecipada, INDEFIRO o pedido liminar. 11. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 12. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 13. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 14/02/2019, às 14h40min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 14. 

Consigne, também, que caso o requerido não tenha interesse na auto 

composição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data designada para a audiência – (Art. 

334, §5º, CPC). 15. Apresentada contestação com preliminares ou novos 

documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos arts. 

354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 16. Ressalto que o extenso 

lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se dá em 

virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a 

Central de Mandados a não receber os mandados com Audiência 

aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 17. Com 

fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em 

favor dos autores, por vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte 

requerida. 18. Defiro o benefício de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do 

art. 98 do CPC. 19. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006645-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA TRANSAMAZONICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006645-11.2018.8.11.0002; REQUERENTE: TRANSPORTADORA 

TRANSAMAZONICA LTDA - ME REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Consignação em Pagamento proposta por 

TRANSPORTADORA TRANSAMAZONICA LTDA – ME em face do BANCO 

BRADESCO S/A, partes qualificadas nos autos. 2. Requer a parte autora a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 3. Pois bem. Para a 

obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto 
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constitucional, faz-se necessário a comprovação da insuficiência de 

recursos, não sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez 

que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o benefício será 

concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, conforme se 

depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 4. 

Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código 

de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um 

aparente conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 5. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 6. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

7. No caso dos autos, verifico que a parte autora se trata de pessoa 

jurídica, devendo comprovar sua impossibilidade financeira para arcar com 

tal ônus, uma vez que a existência de débitos em nome do autor não é 

determinante para concessão do benefício. 8. Ademais, a jurisprudência 

tem firmado entendimento que para que a pessoa jurídica faça jus ao 

benefício da gratuidade, deverá comprovar sua impossibilidade de arcar 

com as custas processuais, por documentos idôneos, dentre os quais se 

incluem demonstrativos contábeis ou outras provas que demonstrem seu 

estado de real dificuldade econômico-financeira. 9. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA 

JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

NECESSIDADE. PESSOA FÍSICA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. A pessoa 

jurídica não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, a não ser em 

caráter excepcionalíssimo, uma vez demonstrada sua impossibilidade de 

arcar com as custas processuais, por documentos idôneos, dentre os 

quais se incluem demonstrativos contábeis ou outras provas que 

demonstrem seu estado de real dificuldade econômico-financeira. 2. É de 

ser concedido o benefício da gratuidade da justiça quando os documentos 

acostados aos autos levam à conclusão de que o postulante não tem 

condições de satisfazer as custas processuais e os honorários 

advocatícios, a não ser em prejuízo próprio ou de sua família. Precedentes 

da Câmara. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059195578, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 

10/04/2014)(TJ-RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 

10/04/2014, Décima Nona Câmara Cível)”. 10. Assim, indefiro o pedido de 

gratuidade de justiça. 11. Outrossim, ao analisar a inicial, verifico que a 

parte autora descurou em atribuir corretamente o valor da causa, 

conforme determina o art. 292, § 2º do CPC. 12. Ocorre que a pretensão 

da autora tem por objeto o depósito judicial da quantia correspondente ao 

valor da parcela de julho/2018 e dos meses subsequentes, no valor de R$ 

5.065,07 (cinco mil e sessenta e cinco reais e sete centavos) mensais. 13. 

Desta feita, oportuno à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que 

sane as irregularidades apontadas, atribuindo corretamente o valor da 

causa, e recolhendo as custas processuais e taxa judiciária, sob pena de 

indeferimento de cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 

c/c art. 485, III, ambos do CPC) 14. Intime-se. 15. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007395-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PERECINI GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007395-13.2018.8.11.0002; AUTOR(A): PATRICIA PERECINI GOMES RÉU: 

AYMORE Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional promovida por PATRÍCIA 

PERECINI GOMES em face do BANCO AYMORE – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, partes devidamente qualificadas 

nos autos, com pedido de tutela de urgência consignação em pagamento 

de parcelas atrasadas, com a consequente manutenção na posse do bem 

móvel descrito nos autos. 2. Aduz, a requerente, que celebrou com a 

instituição financeira um Contrato de Financiamento nº 

290969638/20022817849, para aquisição de veículo, no valor de R$ 

32.164,32 (trinta e dois mil e cento e sessenta e quatro reais e trinta e dois 

centavos). 3. Todavia, alega que a instituição financeira aplicou juros 

abusivos ao financiamento, o que teria onerado o contrato e que está com 

03 (três) parcelas em atraso, razão pela qual, requer a concessão de 

tutela de urgência para assegurar a manutenção na posse do veículo 

financiado, bem como, a consignação em pagamento das parcelas 

atrasadas e ainda, seja determinado que o requerido abstenha-se de 

inscrever o nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito. No 

mérito, quer seja reconhecido a abusividade dos juros cobrados, com a 

revisão contratual. 4. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 

5. Para a concessão da tutela de urgência antecipada, é necessário o 

preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 6. No 

caso dos autos, vejo que a autor não conseguiu demonstrar que a 

probabilidade do direito se faz presente. Os documentos carreados pela 

autora não são suficientes para demonstrar a verossimilhança de suas 

alegações. 7. A probabilidade do direito pressupõe a existência de 

documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, 

seria capaz de demonstrar o direito invocado. Os documentos carreados 

pela parte autora (contrato de financiamento e cálculo extrajudicial) não 

são suficientes para sua demonstração. 8. Explico. A parte autora não 

juntou comprovantes das parcelas pagas no devido tempo e lugar 

contratado, bem assim o comprovante de depósito do valor referente à 

parte tida por incontroversa, diretamente na instituição financeira, de modo 

a demonstrar a inexistência de mora na relação contratual. Também não 

conseguiu demonstrar que a contestação da cobrança indevida se funda 

na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça. 9. Além da presença dos 

requisitos obrigatórios, exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um 

dos alternativos, quais sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que também não ficou demonstrado. 10. Com efeito, o 

Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento, em julgamento de 

recurso repetitivo, de que a discussão da dívida impede a negativação do 

consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao 

menos, três requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a 

existência integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 11. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requisitos. AGRAVO DE INSTRUMENTO- Nº 
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1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 12. Na senda deste entendimento, a 

autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

13. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” – “Na 

hipótese do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”. 14. Os pagamentos, segundo entendimentos 

atuais, devem ser feitos diretamente à instituição financeira, no tempo e 

modo contratados, sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa 

no recebimento, o que afasta, em princípio, o interesse na realização do 

depósito em juízo. 15. Nesse sentido é o julgado a seguir: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE 

DEVIDO - INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, 

DO CPC - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO 

CONTRATADOS - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A 

CONTESTAÇÃO SE FUNDAR EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA 

DO STJ E STF - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento 

Cível nº 1.0313.13.005132-6/001 - TJMG, Relator Des. Luciano Pinto. 17ª 

Câmara Cível - DJE de 24/07/2013). 16. A mera propositura da ação não 

tem força para descaracterizar a mora do devedor, porquanto se faz 

necessário que as alegações sejam apoiadas em jurisprudências 

basilares do STF e STJ para revelar a probabilidade do direito, haja vista 

que as teses apresentadas são passíveis de discussão. 17. Na senda 

deste entendimento, o autor não logrou êxito em cumprir com as 

orientações da Corte Superior, mormente não trouxe a prova de que tenha 

efetuado o depósito das parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo 

menos, a recusa daquela em receber ditas parcelas, de modo a 

comprovar a inexistência de mora. 18. Por tais motivos, não consigo 

vislumbrar, neste momento processual, elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte autora, para que possa conceder-lhe 

liminarmente a tutela de urgência de natureza antecipada, razão pela qual 

INDEFIRO seus pedidos. 19. Cite-se o requerido para, querendo, contestar 

a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será 

a data: “I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista 

no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais 

casos.” – (CPC, art. 335). 20. Deverá, ainda, ser consignada no mandado 

a advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 21. 

Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no dia 14/02/2019, às 15h00min, consignando no mandado a 

advertência de que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 22. Consigne, ainda, que caso o 

requerido não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por 

petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 23. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 24. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 25. Defiro à parte autora os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. 26. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008189-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FERREIRA ROSSETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008189-68.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ADRIANA FERREIRA ROSSETO 

Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de ADRIANA FERREIRA 

ROSSETO, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação (Id 13434058). 3. 

Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Proceda-se a baixa na 

restrição judicial, via Renajud, caso existente. 6. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. 7. Considerando que a parte autora desiste do 

prazo recursal, certifique-se do trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos com as baixas de estilo. 8. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 9. P. I. C. ., (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002337-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS MAGALHAES (EMBARGANTE)

LORAMIL MARIA DE CAMPOS MAGALHAES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DE SOUSA MOREIRA OAB - MT17667/O (ADVOGADO(A))

ADERLEI LAMEL OAB - MT20943/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002337-29.2018.8.11.0002 EMBARGANTE: MATEUS MAGALHAES, 

LORAMIL MARIA DE CAMPOS MAGALHAES EMBARGADO: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos. 1. Trata-se de Embargos à Execução opostos por 

MATHEUS MAGALHÃES e LORAMIL MARIA DE CAMPOS MAGALHÃES, 

em face de BANCO DO BRASIL S/A, alegando que não foram notificados 

acerca da inadimplência do devedor principal e que o exequente ora 

embargado não apresentou nenhuma proposta de acordo. 2. Recebidos 

os Embargos à Execução (ID. 14465402), o embargado apresentou 

impugnação (ID. 14738812), asseverando que caso os embargantes 

tivessem interesse em realização de acordo, que realizem contato com os 

procuradores do da instituição financeira. 3. Aportou em ID. 14956222, 

manifestação dos embargantes informando que aguardariam o contato da 

embargada para a resolução da lide. 4. Após, vieram-me conclusos. É o 

necessário relatório. DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 

5. Registro, inicialmente, que a lide em apreço, nos termos do inciso I, do 

art. 355, do Código de Processo Civil, é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado do mérito, não havendo, dessa forma, a 

necessidade de dilação probatória, pois a prova documental aportada é 

suficiente para o meu convencimento. DO MÉRITO 6. A questão é singela, 

pois o feito executivo tem por objeto Título Executivo Extrajudicial 

representado pela Cédula de Crédito Bancário nº 492.101.424, aportado 

aos autos de Execução nº 1008996-88.2017.8.11.0002. 7. Com efeito, a 
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execução ampara-se pelo Título Executivo no qual consta de forma certa e 

determinada, a importância, o modo e local de pagamento e a data. 8. 

Assim, vejo que o Título Executivo preenche todos os requisitos exigidos 

por lei, apresentando-se de forma autônoma, abstrata e independente do 

negócio que lhe originou, ganhando, portanto, contornos de título líquido, 

certo e exigível, nos moldes do art. 784, do Código de Processo Civil. 9. Se 

não bastasse, o ônus de provar fatos extintivos, impeditivos ou 

modificativos do direito pleiteado pelo exequente é dos executados, ora 

embargantes, devendo utilizar-se, para desconstituir a eficácia do título, 

de todos os meios legais. 10. O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul já decidiu nesta linha de raciocínio, senão vejamos: 

“DUPLICATA - EMBARGOS DE DEVEDOR - ÔNUS DA PROVA - INCUMBE A 

CREDORA A PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO E A 

EMBARGANTE A PROVA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU 

EXTINTIVO DO DIREITO, A TEOR DO ART. 333 E INCISOS DO CPC - ASSIM, 

SE A EMBARGANTE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR O ALEGADO 

AJUSTE PARA PARCELAMENTO DO CRÉDITO REPRESENTADO PELA 

CAMBIAL EXECUTADA, CABE A EXECUÇÃO PELA TOTALIDADE DO 

VALOR DA DUPLICATA, SENDO MISTER MANTER A SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DE APELAÇÃO 

IMPROVIDO". 11. Diante disso, verifico que os embargantes não 

produziram nenhuma prova que buscasse a desconstituição do título. De 

fato, os documentos que embasaram o processo executivo mantêm-se 

válidos e eficazes, ante a ausência de contraposição pelos embargantes 

daqueles fundamentos aventados pelo embargado. 12. Portanto, os 

embargantes deixaram de demonstrar qualquer mácula a ponto de 

desconstituir tal título, quando a eles incumbiam o ônus da prova, a teor do 

inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil, aplicável à espécie. 13. 

Sobre a irresignação acerca da ausência de notificação sobre a 

inadimplência do devedor principal tenho que não merece prosperar, uma 

vez que é desnecessária a formalização de qualquer ato pelo credor 

nesse sentido, pois a mora deriva do próprio inadimplemento das 

prestações do contrato no qual figura a apelante como devedora solidária, 

na forma do artigo 397 do Código Civil. 14. Trago o recente julgado do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR SOLIDÁRIO. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DESCUMPRIMENTO PELO 

DEVEDOR PRINCIPAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INOCORRÊNCIA ANTE A DESNECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA 

CONSTITUIÇÃO EM MORA. No caso concreto, em que o autor, por 

expressa disposição contratual, obrigou-se solidariamente com o 

contraente principal, será ele constituído em mora juntamente com este - 

isto é, em se tratando de obrigação a termo, a contar do vencimento -, 

sendo em absoluto dispensável qualquer tipo de notificação ou 

cientificação, nos termos do artigo 397 do Código Civil, segundo o qual O 

inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de 

pleno direito em mora o devedor . Definido ser desnecessária a prévia 

notificação do devedor solidário para constituição em mora e havendo o 

inadimplemento do contrato por ele garantido, a inscrição de seu nome em 

cadastros de proteção ao crédito constitui-se, pois, em exercício regular 

de um direito por parte do credor, não havendo ato ilícito apto a ensejar a 

pretendida indenização pelos danos morais afirmados. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077498475, Décima Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do... RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de 

Moraes, Julgado em 24/05/2018). (TJ-RS - AC: 70077498475 RS, Relator: 

Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 24/05/2018, 

Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

30/05/2018)”. 15. Desta feita, não tendo os embargantes comprovados 

quaisquer fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito pleiteado 

pelo exequente a improcedência dos embargos à execução é a medida 

que se impõe. 16. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

constantes nos Embargos à Execução, razão porque resolvo o mérito, nos 

termos do art. 318 c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo 

Civil. 17. Condeno os embargantes ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que fixo em 10 % sobre o valor da causa nos termos do 

artigo 98, § 2º, do Código de Processo Civil. 18. Transitado em julgado, 

translade-se cópia da presente sentença para a ação de execução de 

titulo extrajudicial nº 1008996-88.2017.8.11.0002. 19. Certificado o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias. 

20. P.I.C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001452-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA HERTEL MALUCELLI OAB - PR31408 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUSPENFIX DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001452-15.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: SUSPENFIX DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 

- ME Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por 

BANCO ITAUCARD S/A, em desfavor de SUSPENFIX DISTRIBUIDORA DE 

PECAS AUTOMOTIVAS LTDA -ME, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 2. Em petição de Id. 13031439, o autor veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. 5. Custas processuais pagas na distribuição. 6. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 7. P. I. C. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008955-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA JANAINA FERREIRA SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008955-87.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: VANESSA JANAINA FERREIRA 

SANTANA Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de 

VANESSA JANAINA FERREIRA SANTANA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição de ID. 15874118, o autor veio aos 

autos requerendo a desistência da ação. 3. Verifico que a petição inicial 

sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Sem custas. 6. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo. 7. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006204-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DA CONCEICAO REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006204-30.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: CARLOS FERNANDO DA CONCEICAO REIS Vistos. .. 1. 
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Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO J. SAFRA 

S/A, em desfavor de CARLOS FERNANDO DA CONCEIÇÃO REIS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição de ID. 14803248, o 

autor veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Verifico que a 

petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, para 

os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Custas pagas na 

distribuição. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo. 7. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001318-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA SABINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001318-85.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: ANA MARIA SABINO Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e 

Apreensão proposta por ITAU UNIBANCO S/A em desfavor de ANA 

MARIA SABINO, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte 

autora veio aos autos requerendo a desistência da ação (Id 16203871). 3. 

Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Proceda-se a baixa na 

restrição judicial, via Renajud, caso existente. 6. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. 7. Custas processuais pagas na distribuição. 8. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 9. P. I. C. 10. 

Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007260-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA GABRIELY DA SILVA MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 7 2 6 0 - 9 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KARINA 

GABRIELY DA SILVA MORAES Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e 

Apreensão proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA, em desfavor de KARINA GABRIELY DA SILVA MORAES, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição de ID. 14980655, o 

autor veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Verifico que a 

petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, para 

os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Custas pagas na 

distribuição. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo. 7. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008622-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERILO EGIDIO PEDROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008622-38.2018.8.11.0002 REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: CERILO EGIDIO PEDROSO 

Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por 

PORTOSEG S.A CRÉDITO INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO, em desfavor 

de CERILO EGIDIO PEDROSO, ambos devidamente qualificados nos autos. 

2. Em petição de Id. 16220121, o autor veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. 5. Sem custas. 6. Considerando que a parte autora 

desiste do prazo recursal, certifique-se do trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 7. P. I. C. 8. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007530-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON THOMAZ DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007530-59.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ALISSON THOMAZ DA SILVA Vistos. 

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S.A, em desfavor de ALISSON THOMAZ DA 

SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora veio 

aos autos requerendo a desistência da ação (Id 13560800). 3. 

Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 7. Custas processuais pagas 

na distribuição. 8. Considerando que a parte autora desiste do prazo 

recursal, certifique-se do trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 

as baixas de estilo. 9. P. I. C. 10. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003306-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA VAREIRO MASCARENHAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003306-78.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: ANA MARIA VAREIRO MASCARENHAS Vistos. .. 1. Trata-se 

de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO GMAC S.A, em 

desfavor de ANA MARIA VAREIRO MASCARENHAS, ambos devidamente 
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qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação (ID. 15020640). 3. Desnecessária a intimação da 

parte requerida, visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do 

exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, 

caso existente. 6. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 7. Custas 

processuais pagas na distribuição. 8. Considerando que a parte autora 

renunciou o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos. 9. P. I. C. 10. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000757-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHEBORA DE PAULA SILVA PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000757-61.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DHEBORA DE PAULA SILVA PINHO 

Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de DHEBORA DE PAULA 

SILVA PINHO, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte 

autora veio aos autos requerendo a desistência da ação (Id 16074655 e 

16074664). 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que 

sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 7. 

Custas processuais pagas na distribuição. 8. Observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 9. P. I. C. 10. Às 

providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002184-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON DE OLIVEIRA CHAGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 2 1 8 4 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JEFFERSON DE 

OLIVEIRA CHAGAS Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão 

proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em 

desfavor de JEFFERSON DE OLIVEIRA CHAGAS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação (ID. 12830226). 3. Desnecessária a intimação da 

parte requerida, visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do 

exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, 

caso existente. 6. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 7. Custas 

processuais pagas na distribuição. 8. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 9. P. I. C. 10. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002558-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMYLE ALZICELIA RIBEIRO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002558-12.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: SAMYLE ALZICELIA RIBEIRO SILVA Vistos. .. 1. Trata-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO HONDA S/A, em 

desfavor de SAMYLE ALZICELIA RIBEIRO SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação (ID.12630815). 3. Desnecessária a intimação da parte 

requerida, visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do exposto, 

para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, 

caso existente. 6. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 7. Custas 

processuais pagas na distribuição. 8. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 9. P. I. C. 10. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008914-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIENE LAURA DA SILVA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008914-57.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: DIENE 

LAURA DA SILVA CUNHA Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e 

Apreensão proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, em desfavor de DIENE LAURA DA SILVA CUNHA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos 

autos requerendo a desistência da ação (ID. 13106160). 3. Desnecessária 

a intimação da parte requerida, visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, 

diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via 

RENAJUD, caso existente. 6. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos. 7. Custas processuais pagas na distribuição. 8. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos. 9. P. I. C. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002865-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA BENEDITA ROSALVES DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002865-63.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ANTONIA BENEDITA ROSALVES DE 

CAMPOS Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de ANTONIA 

BENEDITA ROSALVES DE CAMPOS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 2. Em petição de Id. 13983737, o autor veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, 

visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins 

do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Proceda-se a baixa na 

restrição judicial, via Renajud, caso existente. 6. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. 7. Custas processuais pagas na distribuição. 8. 

Considerando que a parte autora desiste do prazo recursal, certifique-se 

do trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 9. 

P. I. C. 10. Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000571-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS WENDER MAGALHAES PAES DE BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000571-09.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: 

MARCOS WENDER MAGALHAES PAES DE BARROS Vistos. 1. Trata-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO PAN S.A., em face de 

MARCOS WENDER MAGALHAES PAES DE BARROS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, visando à apreensão do bem descrito na exordial. 

2. Em decisão de ID. 1620151 fora deferida a liminar e determinada a 

busca e apreensão do veiculo e a citação do requerido. 3. Aportou ao 

feito em ID. 4285101 o Auto de Busca e Apreensão e Depósito e em ID. 

4285121 o mandado de citação devidamente cumprido. 4. O requerido 

manifestou nos autos em ID. 4304369 apresentando sua contestação, 

ainda, informando que havia transigido extrajudicialmente com o autor, 

pugnando pela revogação da liminar, condenação do autor à litigância de 

má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios. 5. O autor, em ID. 

4637187 pugnou pelo julgamento do processo. 6. Constatada a veracidade 

das afirmações do requerido em contestação, este Juízo, em decisão de 

ID. 5036408 determinou a restituição do bem objeto da ação, bem como 

para que o autor impugnasse a contestação apresentada. 7. Em certidão 

de ID. 5839751 o senhor Oficial de Justiça informou a impossibilidade em 

restituir o bem, vez que o veículo fora removido para outro Estado. 8. O 

requerido, em manifestação de ID. 5571064 pugnou pelo bloqueio do valor 

do veículo pela tabela FIPE, alvará dos valores depositados nos autos, o 

cancelamento do contrato nº 69746934 e a condenação do autor ao 

pagamento dos honorários de sucumbência. 9. Em ID. 6738817 fora 

postergada a análise do pedido do autor e determinada a intimação da 

instituição financeira para cumprir a restituição do bem, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00. 10. O autor apresentou sua impugnação em ID. 

7316365, asseverando que não houve a purgação de mora 

tempestivamente, que a parte requerida não faz jus ao beneficio da 

assistência judiciária gratuita, que a mora restou configurada, da aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor como meio de procrastinar o feito, do 

vencimento antecipado da divida, da liberdade de contratação e dos 

princípios contratuais, dos juros cobrados, dos encargos cobrados, da 

comissão de permanência, do depósito parcial nos autos, ao final, pugna 

pelo julgamento procedente da demanda. 11. Ainda, em petição que 

aportou ao feito em ID. 9446179, pugnou pela compensação entre crédito 

e débito. 12. Vieram-me conclusos. É o necessário relatório. DECIDO. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO 13. Observando presentes nos autos 

elementos probantes suficientes e discussão atinente a direito, não 

necessitando o feito de maior dilação probatória, com fulcro no art. 355, I, 

do CPC, passo ao seu julgamento antecipado. DO MÉRITO 14. Banco Pan 

S.A., devidamente qualificado nos autos, propôs a presente ação de 

Busca e Apreensão em face de Marcos Wender Magalhaes Paes de 

Barros, conforme narrado no relatório supra. DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR 15. Nos termos da súmula 297, STJ, “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

16. Assim, aplicam-se ao caso concreto as regras consumeristas. DO 

PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO 17. Conforme ressai dos 

autos, antes da apreensão do veículo objeto da ação, as partes 

transigiram, sendo que o requerido efetuou o pagamento das parcelas que 

ensejaram a mora. Trouxe como prova o comprovante de pagamento das 

parcelas em aberto (Id 4304375), e-mail de renegociação (Id. 4304379) e 

extrato financeiro (Id. 4304381). 18. Assim, não havendo que se falar em 

mora ante o acordo celebrado, tenho que o bem deve ser restituído ao 

requerido e a improcedência da ação é a medida a ser tomada. DO 

CANCELAMENTO DO CONTRATO 19. O requerido, em manifestação que 

aportou ao processo, pugnou pelo cancelamento do contrato 69746934. 

20. Sem maiores delongas, verifico que inexiste qualquer motivo para o 

acolhimento do pedido. Explico, não obstante o requerido não se encontrar 

em mora das parcelas que ocasionaram a ação de busca e apreensão, 

certo é que o contrato possui as demais parcelas (parcelas vincendas), 

as quais devem ser pagas na forma contratada, até sua devida quitação. 

21. Assim improcede o pleito. DO BLOQUEIO DO VALOR DO VEÍCULO 22. 

Pugna o requerido pelo bloqueio do valor do veículo disposto na tabela 

FIPE, ante a impossibilidade do autor em fazer a restituição. 23. Com efeito, 

consigno a impossibilidade no acolhimento do pedido, eis que, somente 

após o julgamento do processo dar-se-á o prosseguimento acerca do 

recebimento de eventuais valores. DOS VALORES DEPOSITADOS NOS 

AUTOS 24. Pugna o requerido pela transferência dos valores depositados 

nos autos em seu favor. 25. Sobre o pedido, verifico que não assiste 

razão o requerido, vez que o valor depositado, conforme informado pela 

própria parte se deu para o pagamento das parcelas do contrato, assim, 

necessária a expedição de alvará em favor do autor par aa quitação das 

parcelas a que se referem. DA COMPENSAÇÃO ENTRE DÉBITO É CRÉDITO 

26. O autor pugna pela compensação entre o valor da venda do veículo 

com o débito do requerido referente ao contrato e, neste caso, assevera 

que após a compensação, constatou um débito do requerido no valor de 

R$ 6.092,67 (seis mil e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos). 

27. Pois bem. Demonstrado aos autos que as partes são ao mesmo tempo 

credoras e devedoras, por dívidas certas e determinadas, exigíveis e 

fungíveis entre si, pois cuidam de obrigações pecuniárias, cabível a 

compensação de tais verbas. 28. Sobre o assunto: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVOGADA A LIMINAR. 

ALIENADO O VEÍCULO PELA CREDORA FIDUCIÁRIA. ORDEM DE 

RESTITUIÇÃO DO BEM A SER EFETIVADA PELO VALOR DE MERCADO 

INDICADO PELA TABELA FIPE. No caso, o veículo foi alienado 

extrajudicialmente pela instituição financeira, quando estava na posse do 

bem sob amparo de medida expropriatória. Como houve a reversão da 

liminar de busca e apreensão, impende ser determinado o depósito em 

juízo do valor do bem pela Tabela FIPE vigente na data do cumprimento da 

liminar de busca e apreensão. Responsabilização objetiva da instituição 

financeira pela reversão da liminar. A atualização monetária do valor a ser 

restituído deve contar-se desde a busca e apreensão, data em que a 

fiduciante perdeu a posse do bem. Quanto aos juros moratórios, incidência 

desde a publicação do acórdão da apelação, momento em que 

caracterizada a obrigatoriedade da devolução pela instituição financeira. 

Inexiste óbice à compensação entre os débitos e créditos das partes, 

desde que líquidos, em observância ao artigo 368 do Código Civil. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70075053371, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 30/11/2017). 

TJ-RS - AI: 70075053371 RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Data de 

Julgamento: 30/11/2017, Décima Terceira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 05/12/2017)” 29. Todavia, em que pese 

tal possibilidade, certo é que as partes entabularam um acordo visando a 

quitação das parcelas que se encontravam em aberto, não havendo que 

se falar em vencimento antecipado da divida e, por consequência, 

inexistindo a possibilidade de compensação entre débitos é crédito. 30. 

Neste tópico, improcede o pleito. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 31. A litigância 
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de má fé pode ser entendida como o agir de modo desleal, com o fim 

proposital de enganar, de ludibriar ou agir com maldade. 32. Em sede de 

contestação, o requerido pugnou pela condenação do requerente em 

litigância de má-fé. 33. No caso dos autos, não vislumbro por parte do 

autor a intenção de causar lesão ao requerido, pelo que, rejeito o pedido 

de condenação por litigância de má-fé. DISPOSITIVO 34. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da ação de busca e 

apreensão, e REVOGO a liminar concedida nos autos, pelo que RESOLVO 

o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

determinando o que segue: a) Condeno o autor ao pagamento/restituição 

do valor da venda ou valor do veículo pela tabela FIPE devidamente 

atualizada, no prazo de 48 horas, via de consequência, confirmo a 

decisão proferida em ID. 6738817. b) Condeno ainda ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

sobre o valor da causa. c) Determino a expedição de alvará dos valores 

depositados nos autos (ID. 5844092) em favor do autor, a fim de 

abater/amortizar as parcelas a que se referem. 35. Transitada em julgado, 

venha a parte vencedora, no prazo de 15 dias, manifestar, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos ao arquivo. 36. P. I. C. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007323-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETH ARRUDA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007323-60.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: ELIZETH ARRUDA DA SILVA Vistos. 1. Cuida-se de Ação de 

Busca e Apreensão proposta por BANCO ITAUCARD S/A, em desfavor de 

ELIZETH ARRUDA DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. 

2. Em petição de Id. 13853287, o autor veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, 

visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins 

do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Proceda-se a baixa na 

restrição judicial, via Renajud, caso existente. 6. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. 7. Custas processuais pagas na distribuição. 8. 

Considerando que a parte autora desiste do prazo recursal, certifique-se 

do trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 9. 

P. I. C. 10. Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005243-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLERSON ALVARENGA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005243-89.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WELLERSON ALVARENGA DE 

MORAES Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em desfavor de 

WELLERSON ALVARENGA DE MORAES, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da 

ação (ID. 14240566). 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, 

visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. 

Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente. 6. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 7. Custas processuais 

pagas na distribuição. 8. Considerando que a parte autora desistiu do 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. 

9. P. I. C. 10. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009269-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA OAB - MT0014431S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUSI ASTOLFO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1009269-67.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: SUSI ASTOLFO Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca 

e Apreensão proposta por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., em 

desfavor de SUSI ASTOLFO, ambos devidamente qualificados nos autos. 

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação (ID. 

12939487). 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que 

sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. 

Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente. 6. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 7. Custas processuais 

pagas na distribuição. 8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos com as baixas de estilo. 9. P. I. C. 10. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004354-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOIZANO TEODORO ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004354-38.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: LOIZANO TEODORO ARRUDA Vistos. .. 1. Trata-se de ação 

de Busca e Apreensão proposta por BANCO ITAUCARD S/A, em desfavor 

de LOIZANO TEODORO ARRUDA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 2. Em petição de ID. 14338777, o autor veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. 5. Custas pagas na distribuição. 6. Considerando que a 

parte autora desistiu do prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo. 7. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SINOP 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO  

DE JUÍZES LEIGOS DA COMARCA DE SINOP 
 

 

EDITAL N. 02/2018 

 

O JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

COMARCA DE SINOP-MT, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições 

estabelecidas neste Edital, torna pública a Lista de Inscrições Deferidas para Processo 

Seletivo para o Credenciamento de Juiz Leigo da Comarca de Sinop-MT, bem como a data 

e local de realização da prova. 

 
1 - LISTA DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS 

 NOME RG Nº OAB Nº  

1 

Isabela Reis de Oliveira Portela 

7764035-5 SSP/MT 

13.778/A - 

MT 

2 Thiago Silva Mendes 1921692-0 SSP/MT 14.934 - MT 

3 Hide Abreu Hossoé  2054223-2 SSP/MT 24.765/O- MT 

4 João Miguel Marchetti do Nascimento 1475779-6 SSP/MT 20.970-0- MT 

5 

Alexandre Magno Zarpellon 48872620-6 

DETRAN/MT 

25.838- MT 

6 Taise do Prado Marquês da Silva 1968340-5 SSP/MT 22.790 – MT 

7 Magaiver Bousso dos Santos  1834143-8 SSP/MT 21.081/O- MT 

8 Cristina da Silva Assunção Cadidé 0747945-0 SSP/MT 16.973- MT 

9 Thiago Máximo da Silva 1738725-6 SSP/MT 19.629- MT 

10 Danielli Silva Dias 183446-90 SSP/MT 18.133 – MT 

11 Patrícia Maíumy Moreira Tatsuno 2636496-4 SESP/MT 19.859- MT 

12 Patrícia Garcia Lobato Siqueira 1824266-9 SSP/MT 20.295- MT 

13 Kellyan de Souza Maria 1757693-8 SSP/MT 22.421- MT 

14 Mariana Barbosa de Andrade 5160029 SPTC/RO 6050 – RO 

15 Andreia Milano Jordano Silva 1327183-0 SSP/MT 16.053- MT 

16 Débora Alessandra Ferreira 2131285-0 SSP/MT 18.996- MT 

17 Marcia Carolina Braga Menezes 6025953-4 SSP/PR 15.677- MT 

18 

Emmelyne Backes Fonseca 

4807932 SSP/GO 

24.208/O – 

MT 

19 Marcielen Garcia Santos 2335085-7 SSP 22.589/O- MT 

20 Jéssica Marmol Batista  2239051-0 SSP/MT Nada Consta 

21 

Fernanda dos Anjos Rodrigues Cechella 

Gomes 1599671-9 SSP/MT 

20.238/O – 

MT 

22 Edilson Dege Junior 2368493-3 SSP/MT 22.147/O- MT 

23 Ederlaine Miriam Oliveira Barbosa 2044645-4 SSP/MT 22.386- MT 

24 

Juliana Camila Figueiredo Santos de 

Lima 1581113-1 SSP/MT 

21.300/O- MT 

Disponibilizado - 05/11/2018 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. nº 10371  Caderno de Anexos - Página 2 de 4



 

 
 

25 Eliton Rezende de Jesus 18317600 SSP/MT 21.781/O- MT 

26 Juliana Bouvié Roewer 831115-3 SSP/MT 6.299- MT 

27 João Paulo Cavalcante de Almeida 3568036 SSP/PB 22.326- MT 

28 Ully Souza Mattozo 21833753 SSP/MT 20.880- MT 

29 Carliane Pereira de Souza Freire 1576085-5 SSP/MT 21.876/O- MT 

30 Diego Gonzatti Ribeiro 24256382 SSP/MT 25.790- MT 

31 

Ana Caroline Valentin de Souza do 

Nascimento 2544006-3 SESP/MT 

25.787/O- MT 

32 Paulo Sérgio Parrera Benitez 213183-95 SSP 23.191/O- MT 

33 Humberto Lanot Holsbach 9042453408 SSP/RS 20.112/B- MT 

34 Iara da Silva Santos Bezerra 564708-6 SSP/PA 18.828- MT 

35 Daniela de Camargo Mello 2714844-0 SSP/MT 24.261/O- MT 

36 Denovan Isidoro de Lima Junior 1081322-5 SSP/MT 17.114- MT 

37 Alessandra Gomes da Silva 1344197 SSP/MS 23.208- MT 

38 Jaqueline Coelho 1608693-7 SSP/MT 21.734- MT 

39 

Luma Kelly Lima Inocêncio 2357992-7 

SEJSP/MT 

24857- MT 

40 Mitaeli Nagila Camargo 2260024-8 SSP 25.935/O- MT 

41 Leandro José dos Santos 21114668 SSP/MT 25.906-0- MT 

42 Hiagna Morgana Magalhães Vieira 2259513-9 SSP/MT 19973/0- MT 

43 Mayara Maura Feitoza 967668 SSP/RO 21.119/O- MT 

44 George Heverton Antonio Silva 1729591-2 SSP/MT 16.849- MT 

45 Katiele Carriel 2003999-9 SSP/MT 18.642- MT 

46 Marcilene Martins Alvarez 19715641 SSP/MT Nada Consta 

47 Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto 2067074-5 SSP/MT 23.326- MT 

48 Danielly Priscila Paiva Furtuoso 2865791-2 SSP/MT 18.402-0- MT 

49 Mariangely Menegazzo Medeiros 2184534-4 SSP/MT 19.958- MT 

50 Edinéia Cristina dos Santos  11002966-7 SSP/PR 20092- MT 

51 Fernando Salles Micheletti 2415619-1 SSP/MT 24.458/O- MT 

52 Marlora Schneider Marques 23375183 SSP/MT 21974/O – MT 

53 Ana Lia B. de Castro 46433176-6 SSP/SP  37.8970 – SP 

54 Kariny de Souza Ribeiro 21368430 SSP/MT 22.779 

55 Amaralina Ribeiro Costa Neves 2720119-8 SSP/MT 15.053- MT 

56 Mayra Reinehr Faganello 2415437-7 SSP/MT 25.343- MT 

57 Antonio Orli Macedo Melo 1990042-2 SSP/MT 20.031- MT 

58 Samilla Karin da Silva Menzel 1920053-6 SSP/MT 17.940- MT 

59 Letícia dos Santos Borges 15674266 SSP/MT 21.117- MT 

60 Antonio Carlos Rufino de Souza 1313702-6 SSP/MT 13.487- MT 

 

2. DOS RECURSOS 

 

2.1 Eventuais recursos quanto ao indeferimento das inscrições deverão ser dirigidos ao 

Presidente da Comissão de Apoio ao processo Seletivo, conforme disposto no item 8 do Edital n. 

01/2018, no prazo de 02 (dois) dias úteis, das 12h às 19h, a contar da publicação do presente 

Edital, no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Sinop. 
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3. DA DATA E LOCAL DA PROVA 

 

 

Data: 11 de novembro de 2018. 

Horário: das 08h às 13h 

Local: Faculdade Fasipe 

Endereço: Av. Magda Cassia Pissinati Nº 69 - Residencial Florença - Sinop - MT. 

 

3.1 Indefiro o pedido de alteração da data de realização da prova, formulado pela candidata 

Márcia Carolina Braga Menezes à fl.50, haja vista a necessidade de encerrar, com urgência, o 

Processo Seletivo e posterior homologação, haja vista não ter candidatos no cadastro de reserva. 

 

3.2 O candidato deverá comparecer ao local da prova munido de documento de identificação 

original e caneta esferográfica de material transparente e tinta nas cores azul ou preta, com 

antecedência mínima de 30 minutos do início da prova. 

 

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir o presente 

edital, que será publicado e afixado na forma da Lei.  

 

Sinop, 31 de outubro de 2018. 

 

 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo 
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